
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL

Comissão Especial de Licitação

Resposta SEI-GDF - SLU/PRESI/CEL

RESPOSTA AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 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.

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:

– SUSTENTARE SANEAMENTO S/A - CNPJ 17.851.447/0001-77;

- VALOR AMBIENTAL - -CNPJ 07.026.299/0001-00

SUSTENTARE – GC0 011/2018:

1) O subitem “7.13" do Edital em referência, exige que a comprovação de vinculação do profissional detentor
do acervo técnico deverá ocorrer previamente à contratação, in verbis:

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 auten cada da Carteira de Trabalho e Previdência
Social.

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

Resp. - A exigência de comprovação de vinculação do profissional detentor do acervo técnico previamente à
contratação, relatada no item “7.13”, é considerada correta, uma vez que em análise ao Art. 30, § 1º, inc. I, da
Lei nº 8.666/1993, exposto pela referida empresa, e com respaldo nos Acórdãos103/2009 e 1.808/2011, do
Plenário TCU, a exigência de comprovação de vínculo emprega cio do responsável técnico com a empresa
licitante durante o processo de licitação, pois impõe ônus desnecessário aos concorrentes, na medida em que
são obrigados a contratar, ou manter em seu quadro, profissionais apenas para par cipar da licitação. Dessa
forma, mantém-se o texto transcrito no item 7.13.

Acórdão 103/2009-Plenário TCU:

Com efeito, o entendimento que se consolidou neste Tribunal é no sen do de ser
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desnecessário, para fins de comprovação da capacitação técnica-profissional de que
trata o art. 30, § 1º, inciso I, da Lei n.º 8.666/1993, que o profissional mantenha
vínculo emprega cio, por meio de contrato de trabalho, sendo suficiente prova da
existência de contrato de prestação de serviços, regido pela legislação civil comum
(Acórdãos  2.297/2005,  361/2006,  291/2007,  597/2007,  1908/2008,  2382/2008,
todos do Plenário).

Acórdão 1.808/2011-Plenário TCU:

9.3.3. exijam comprovação de vínculo emprega cio do responsável técnico de nível
superior  ou  outro  devidamente  reconhecido  pela  en dade  competente,  com  a
empresa  licitante,  na  data  da  licitação,  por  cons tuir  regra  inibidora  do caráter
compe vo  da  licitação,  sem  prejuízo  de  esclarecer  que  o  essencial  é  que  o
profissional esteja em condições de efe vamente desempenhar seus serviços no
momento da execução de um possível contrato, e para isso não há necessidade de o
profissional constar do quadro permanente da empresa licitada nem de comprovar
essa situação por  meio de Carteira de Trabalho ou Ficha de Registro e  GFIP ou
contrato social, pois poderia assumir esse dever de outra forma, a saber, mediante a
comprovação da existência de um contrato de prestação de serviços, sem vínculo
trabalhista e regido pela legislação civil comum;

SUSTENTARE – GC0 013/2018:

1)  No  ANEXO  C-4  -  PLANILHA DE  MÃO DE  OBRA,  para  os  itens  "P1",  "P2",  "P3"  e  "P1"',  o  cálculo  da
insalubridade é feito com o Salário Mínimo de janeiro de 2017 (R$ 937,00).

Resp. - Considerando que o pleito para a contratação se dará a par r de 03 de abril de 2018 e que já vigora
novo salário mínimo de R$ 954,00, para o ano calendário de 2018, consideramos que é per nente atualizar o
valor referente ao salário mínimo logo após a Contratação. Tendo em vista as recomendações con das no
Parecer nº 731/2017 da PRCON/PGDF e em Conformidade o §8° do art. 65 da Lei n'' 8.666/93:

De acordo com o §8° do art. 65 da Lei n'' 8.666/93, "(I variação do valor contratual
para lazer [ace aoreajuste de preços previsto no próprio contrato. As atualizações,
compensações  ou  penalizações  financeiras  decorrentes  das  condições  de
pagamento  nele  previstas,  bem  como  o  empenho  de  dotações  orçamentárias
suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do
mesmo, podendo ser registrados por simples apos la, dispensando a celebração de
aditamento ",.

2) No ANEXO C2 - PLANILHA MEMÓRIA DE CÁLCULO do Item P1 - Operação, Controle e Manutenção da Usina
de Triagem e Compostagem de Ceilândia - UTMB, dimensiona-se um total de 03 (três) pás carregadeiras e 02
(duas) escavadeiras, totalizando 05 (cinco) equipamentos operando em 03 (três) turnos de trabalho. Porém,
para a mão de obra correspondente foram previstos apenas03 (três) operadores de máquina em cada turno.

Resp. - O número de operadores está de acordo, ocorre que das 03 (três) pás carregadeiras, quando ocorre
manutenção de um equipamento, principalmente para conserto de pneus perfurados, o outro equipamento
entra em operação.

3) Na memória de cálculo dos custos de Implantação de Sala de Áudio Visual, onde tem "Pintura de Parede e
Teto"  foi  calculado  amor zado  em  12  (doze)  meses,  porém  foi  atribuído  um  valor  residual  de  30%
(1.500xO,70/12 = 87,50);

Resp. – A metodologia u lizada por esta DITEC está correta.

4) Na memória de cálculo dos custos de "Reforma do Triturador da Usina de Ceilândia (UTMB)", o custo total
de revitalização está dividido por 2, entendendo-se então como o custo de revitalização para uma unidade
(R$56.440,64).
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Resp. – A metodologia u lizada por esta DITEC está correta, o custo foi rateado entre as duas Usinas.

5)  Na memória  de  cálculo dos custos de Implantação de Sistema de Automação por  CLP nas  Usinas de
Ceilândia  (UTMB)  e  Asa  Sul  (UTMB)  há  a  atribuição  de  valor  residual  de  30%.  Porém,  esse  sistema de
automação ficará incorporado ao patrimônio público, e o valor residual para a licitante é zero.

Resp. – A metodologia u lizada por esta DITEC está correta, o custo foi rateado entre as duas Usinas.

6) No ANEXO C2 - PLANILHA MEMÓRIA DE CÁLCULO - SERVIÇO P1, há um erro de soma para uniformes de
"pedreiro, borracheiro, bombeiro hidráulico", totalizando R$45,45/mês, quando deveria ser R$73,41/mês por
funcionário.  Da mesma forma,  a  soma não está  correta  para uniformes de "encarregado  de  usina  e  de
manutenção, técnico de segurança, engenheiro pleno, auxiliara administra vo, agente de portaria, vigia e
balanceiro",  somando R$32,45/mês,  quando  o  correto  é  R$65,41/mês.  Solicitamos  então a  correção da
respec va planilha e revisão do Orçamento, na forma da Lei.

Resp. - Não houve impacto em relação aos quan ta vos previstos para os insumos apontados, o coeficiente
permanece o mesmo.

7) O ANEXO C2 - PLANILHA MEMÓRIA DE CÁLCULO - SERVIÇO P1 prevê 03 (três) pás carregadeiras em 03
(três) turnos de trabalho na operação da Usina de Ceilândia.

Resp. – O cálculo para a quan dade de horas está correto, quando ocorre manutenção em um equipamento,
o outro equipamento entra em operação.

8) O ANEXO C2 - PLANILHA MEMÓRIA DE CÁLCULO - SERVIÇO P1 prevê 02 (duas) escavadeiras em 03 (três)
turnos de trabalho na operação da Usina de Ceilândia.

Resp.  –  O  cálculo  para  a  quan dade  de  horas  está  correto,  para  a  demanda  de  serviço  para  cada
equipamento.

9) O item 3.10. do ANEXO I - PROJETO BÁSICO dispõe sobre a responsabilidade por parte da Contratada "no
que concerne a renovação obtenção das Licenças de Operação da UTMB - Asa Sul e UTMB - Ceilândia, em
observância à legislação ambiental vigente".

Resp.  –  O  custo  para  as  referidas  demandas  estão  consideradas  no  custo  previsto  para  o  sistema  de
qualidade, portanto, será de responsabilidade da Contrata.

10) A memória de cálculo dos custos de Pré -Tratamento do Chorume nas Usinas Ceilândia (UTMB) e Asa Sul
(UTMB) prevê a aplicação de materiais e serviços em sua operação.

Resp. – A metodologia u lizada por esta DITEC está correta.

11) O ANEXO C2 - PLANILHA MEMÓRIA DE CÁLCULO - SERVIÇO P2 Usina da Asa Sul prevê um custo mensal de
Pré -Tratamento de Chorume, da mesma forma que no serviço P1 Usina de Ceilândia.

Resp. – Está de acordo, o caminhão pipa atenderá as duas Usinas.

12) O ANEXO C4 - PLANILHA DE MÃO DE OBRA estabelece um desconto de 6% sobre o salário base no cálculo
dos custos de vale transporte, para todas as funções abrangidas no objeto contratado.

Resp. – Não houve impacto em relação aos quan ta vos previstos para os insumos apontados, o coeficiente
permanece o mesmo.

SUSTENTARE – GC0 014/2018:

1) No ANEXO C -  PROPOSTA DE PREÇOS, para os itens "P1", "P2" e "P3", há uma série de equívocos ao
transportar os valores dos Anexos C2 - Planilha de Custos - Memória de Cálculo, a saber:

No item P1 -  OPERAÇÃO, CONTROLE E MANUTENÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E
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COMPOSTAGEM DA CEILANDIA - UTMB, os equívocos de transporte de valores são
os seguintes:

•  COMBUSTíVEIS  E  LUBRIFICANTES:  valor  transportado:  R$50.734,22  (valor
correspondente  a  Remuneração  do  Inves mento);  Anexo  C2,  valor  correto:
R$46.271,49.

•  LAVAGEM E FILTROS:  valor transportado:  R$  3.336,53 (valor correspondente a
IPVAlDPVAT/Licenciamento Anual); Anexo C2, valor correto: R$1.598,15.

•  LUBRIFICANTES:  valor  transportado:  R$  57.981,97  (valor  correspondente  a
Depreciação); Anexo C2, valor correto: R$3.729.00.

• PNEUS E RECAPAGENS: valor transportado: R$ 46.271,49 (valor correspondente a
Combus veis e Lubrificantes); Anexo C2, valor correto: R$4.939,65.

• MECANICO: valor transportado: R$ 44.186,28 (erro de mul plicação do mecânico
noturno  na  Planilha  de  Mão  de  Obra  -  Anexo  C4);  Anexo  C4,  valor  correto:
R$50.238,72.

• MECANICO DE AUTOS: valor transportado: R$ 44.186,28 (erro de mul plicação do
mecânico noturno na Planilha de Mão de Obra - Anexo C4); Anexo C4, valor correto:
R$50.238, 72.

No item P2 -  OPERAÇÃO, CONTROLE E MANUTENÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E
COMPOSTAGEM DA ASA SUL - UTMB, os equívocos de transporte de valores são os
seguintes:

•  COMBUSTíVEIS  E  LUBRIFICANTES:  valor  transportado:  R$  18.692,85  (valor
correspondente  a  Remuneração  do  Inves mento);  Anexo  C2,  valor  correto:
R$18.880,06.

•  LAVAGEM E FILTROS:  valor transportado:  R$  1.091,89 (valor correspondente a
IPVAlDPVAT/Licenciamento Anual); Anexo C2, valor correto: R$776.40.

•  LUBRIFICANTES:  valor  transportado:  R$  21.363,26  (valor  correspondente  a
Depreciação); Anexo C2, valor correto: R$1.811,61.

• PNEUS E RECAPAGENS: valor transportado: R$ 18.880,06 (valor correspondente a
Combus veis e Lubrificantes); Anexo C2, valor correto: R$3.001,77.

• MECANICO: valor transportado: R$ 33.492,51 (soma indevidamente o custo de
mecânico noturno na Planilha de Mão de Obra - Anexo C4); Anexo C4, valor correto:
8121.387,54.

• MECANICO DE AUTOS: valor transportado: R$ 17.451,86 (som indevidamente o
custo de mecânico noturno na Planilha de Mão de Obra -  Anexo C4); Anexo C4,
valor correto: 815.346,88.

No  item  P3  -P3  OPERAÇÃO  DE  COMPOSTAGEM  E  REJEITO  DO  MATERIA  L
PROCESSADO NAS USINAS, ASA SUL (UTMB) E CEILÃNDIA (UTMB), os equivocas de
transporte de valores são os seguintes:

• MECANICO: valor transportado: R$ 12.104,97 (valor transportado indevidamente
da Planilha de Mão de Obra - Anexo C4 - quan ta vo zerado); Não há mão de obra
de mecânico  de usina no  dimensionamento  do Anexo C2,  portanto  o  item não
deveria constar na Planilha Resumo;

• MECANICO DE AUTOS: valor transportado: R$ 17.451,86 (soma indevidamente o
custo de mecânico noturno na Planilha de Mão de Obra -  Anexo C4); Anexo C4,
valor correto: R$ 5.346.88.

Resp. – 1) Esclarecimentos (1.):

Não houve impacto em relação aos quan ta vos previstos para os insumos apontados, o coeficiente
permanece o mesmo.
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2) Esclarecimentos (No item P2 - Ope....):

Não houve impacto em relação aos quan ta vos previstos para os insumos apontados, o coeficiente
permanece o mesmo.

2) Esclarecimentos (No item P3 Ope....:

Não houve impacto em relação aos quan ta vos previstos para os insumos apontados, o coeficiente
permanece o mesmo.

SUSTENTARE – GC0 015/2018:

1)  No  ANEXO  C  -  PROPOSTA DE  PREÇOS,  para  os  itens  "P1"  e  "P2",  está  sendo  calculado  adicional  de
insalubridade para a função "Eletricista", no valor correspondente a 40% (quarenta por cento) do valor do
salário mínimo nacional (no orçamento, R$937,00 x 40% = R$374,BO). Porém, para a função Eletricista deve
ser aplicado o adicional de periculosidade, ou seja, 30% (trinta por cento) do salário base (R$1.655,52 x 30% =
R$496,66)

Resp. – Não houve impacto em relação ao quan ta vos previstos para os insumos apontados, o coeficiente
permanece o mesmo

2) No ANEXO C4 - PLANILHA DE MÃO DE OBRA, para o item "P1", há um erro de mul plicação no cálculo de
encargos sociais para a função Agente de Portaria diurno. O total de salários vezes o percentual de encargos
sociais (R$1.596,77 x 72,81 %) está totalizando R$1.127,96, quando deveria ser R$1.162,61.

Resp. – Não houve impacto em relação aos quan ta vos previstos para os insumos apontados, o coeficiente
permanece o mesmo.

3) No ANEXO C2 -PLANILHA MEMÓRIA DE CÁLCULO, para o item "P2", são dimensionadas 02 (duas) pás
carregadeiras, com operação em 02 (dois) turnos de trabalho. Porém foi dimensionado apenas um Operador
de  Máquina  por  turno,  quando  deveriam  ser  02  operadores,  correspondentes  ao  número  de  pás
carregadeiras.

Resp. – O número de operadores está de acordo, ocorre que das 02 (duas) pás carregadeiras, quando ocorre
manutenção de um equipamento, principalmente para conserto de pneus perfurados, o outro equipamento
entra em operação.

4)  No ANEXO C2 -  PLANILHA MEMÓRIA DE CÁLCULO,  para  o  item "P2",  há  previsão orçamentária  para
Monitoramento e Análises. Porém não há estrutura de monitoramento na Asa Sul, muito menos previsão de
custos para sua instalação.

Resp.  –  A  previsão  no  orçamento  para  o  custo  referente  a  Monitoramento  e  Analises  está  correta,  e
considerada nas duas Usinas. Deverá a Contratada ofertar em sua proposta os referidos custos.

5)  No ANEXO C2 -  PLANILHA MEMÓRIA DE CÁLCULO, para  os  itens  "P1"  e "P2",  são previstas  03  (três)
Briquetadeiras de Rejeito, 02 (duas) para a Usina de Ceilândia e 01 (uma) para a Usina da Asa Sul.

Resp. – Está de acordo, os custos es mados referente as Briquetadeiras estão ateados em conformidade a
duração prevista para a contratação que é de 60 meses.

6) Solicitamos esclarecer a atribuição de valor residual  de 20% (vinte por cento)  no cálculo do custo de
tacógrafo e sistema luminoso, uma vez que são equipamentos que não possuem valor venal ao fim de sua
vida ú l.

Resp. – Não houve impacto em relação aos quan ta vos previstos para os insumos apontados, o coeficiente
permanece o mesmo.

7) No ANEXO C2 -PLANILHA MEMÓRIA DE CÁLCULO, para o item "P2", há erro de soma e "Uniformes e EPI's"
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para as funções "Borracheiro" e demais funções operacionais (Encarregado, Téc. Segurança, Engenheiro, Aux.
Administra vo, Agente de Portaria, Vigia e Balanceiro). Solicitamos a correção da soma para ambos os itens, e
a revisão orçamentária, na forma da Lei.

Resp. – Não houve impacto em relação aos quan ta vos previstos para os insumos apontados, o coeficiente
permanece o mesmo.

8)  No  ANEXO  C2  -  PLANILHA  MEMÓRIA  DE  CÁLCULO,  para  os  itens  "P1"  e  "P2",  no  item  "Utensílios,
Ferramentas  e Outros Materiais",  há  previsão do custo de crachás e lonas de cobertura  da caçamba do
caminhão.  Porém esses  custos  não foram transportados  para a  planilha  de custos  e  formação de preço
("Anexo C1 "). Solicitamos a correção da planilha, com o transporte dos valores correspondentes aos itens
elencados, e a revisão orçamentária, na forma da Lei.

Resp. – Não houve impacto em relação aos quan ta vos previstos para os insumos apontados, o coeficiente
permanece o mesmo.

9) No ANEXO C4 -.PLANILHA DE MÃO DE OBRA., para o item "P3", considerou o salário de .motorista de
carreta o mesmo salário. do motorista de caminhão. Conforme estabelecido na norma cole va CCT 2017 de
limpeza urbana, o salário de motorista de carreta é de R$2.73,7,20, diferente do considerado no orçamento
de R$2.004,88.

Resp. – Não houve impacto em relação aos quan ta vos previstos para o insumo apontado, o coeficiente
permanece o mesmo.

10) No ANEXO C2 - PLANILHA MEMÓRIA DE CÁLCULO, para o item "P3", considerou horas de pá carregadeira
apenas para um turno de trabalho (07horas x 02 equipamentos x 26 dias).  Acontece que essa operação
compreende 03 turnos de trabalho,  considerando que é necessário ter  estrutura para carregamento das
carretas nas usinas de Ceilândia e Asa Sul.

Resp. – Não houve impacto em relação aos quan ta vos previstos para o insumo apontado, o coeficiente
permanece o mesmo.

VALOR AMBIENTAL:

QUESTIONAMENTO 1:  O tópico "2. DA JUSTIFICATIVA", item "2.1. Da Contratação" do ANEXO I -PROJETO
BÁSICO, assim estabelece em seu subitem 2.1.11 (verbis):

2.1.11.  O  produto  do  compostagem'  é  des nado  a  agricultores  familiares  e  a
pequenos produtores de alimentos no Distrito Federal, dando um des no ú l para
os resíduos orgânicos.

Resp. - O texto referente a jus fica va con da no item 2.1.11 está correto.

QUESTIONAMENTO 2: O tópico "3. DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS" do ANEXO I -
PROJETO BÁSICO, assim estabelece em seu subitem 3.10 (verbis):

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.

Resp. – O texto referente a especificação dos serviços a serem prestados con da no item 2.10 está correto.
Está claro que a contratada terá a responsabilidade de obtenção/renovação das licenças ambientais junto ao
IBRAM, órgão responsável, com o apoio do SLU quando necessário.

QUESTIONAMENTO 3: O tópico "3. DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS" do ANEXO I -
PROJETO BÁSICO, assim estabelece em seu subitem 3.13 (verbis):
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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.
(Grifamos)

Resp. – O texto referente a especificação dos serviços a serem prestados con da no item 3.13 está correto.
Consta na planilha orçamentária equipamentos e custos para reserva técnica, em casos de paradas.

QUESTIONAMENTO 4:  O tópico "3. DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS" do ANEXO I
-PROJETO BÁSICO, assim estabelece em seu subitem 3.30 (verbis):

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 memória de cálculo Anexo C2. (Grifamos)

Resp. – O texto referente a especificação dos serviços a serem prestados con da no item 3.30 está correto.
Caso necessário, poderão ser triturados simultaneamente os dois pos de resíduos.

QUESTIONAMENTO 5: O tópico "3. DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS" do ANEXO I -
PROJETO BÁSICO, assim estabelece em seu subitem 3.32 (verbis):

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

Resp. – O texto referente a especificação dos serviços a serem prestados con da no item 3.32 está correto.
Poderá ser briquetado todo o po de rejeito nas duas Usinas.

QUESTIONAMENTO 6: O tópico "3. DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS" do ANEXO I -
PROJETO BÁSICO, item "3.36. Material Reciclável", assim estabelece em seu subitem 3.36.3 (verbis):

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

Resp. – O texto referente a especificação dos serviços a serem prestados con da no item 3.36 está correto.
Apenas serão triados os materiais referenciados naquele item.

QUESTIONAMENTO 7: O tópico "4. VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS" do ANEXO I - PROJETO BÁSICO,
em  seu  item  "4.16"  informa sobre  os  quan ta vos  mínimos  de  veículos  e  equipamentos  exigidos  para
execução do objeto, que constam na Tabela 2.

Resp. – O referido veículo será para transporte caso necessário da equipe de apoio prevista no item P1'.

QUESTIONAMENTO 8: O tópico "11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA" do ANEXO 1-PROJETO BÁSICO, em seus
itens "11.18", "11.19" e "11.20" assim estabelecem (verbis):

11.18. Não permi r a permanência de menores de 18 (dezoito) anos de idade nós
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. (Grifamos)
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Resp. – O texto referente a obrigações da contratada con da nos itens 11.18, 11.19 e 11.20 está correto. A
contratada deve orientar aos interessados em visitar as Usinas  de acordo com o item 11.19 e dispor de
colaborador para acompanhar as visitas conforme o item 11.20.

QUESTIONAMENTO 9: O tópico "11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA" do ANEXO I - PROJETO BÁSICO, em seu
item "11.21" assim estabelece (verbis):

11.21. Garan r que nas visitas técnicas às usinas os visitantes estejam trajando:

calça comprida e sapato fechado.

Resp. – O texto referente a obrigações da contratada con da no item 3.36 está correto. Trata-se de requisito
mínimo para segurança dos visitantes.

QUESTIONAMENTO 10: O tópico "11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA" do ANEXO I - PROJETO BÁSICO, em seu
item "11.23" assim estabelece (verbis):

11.23. Arcar integralmente com o pagamento de eventuais multas que venham a
ser  aplicadas  por  órgão  integrante  da  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.

Resp. – Está correto o entendimento.

QUESTIONAMENTO  11:  O  tópico  "4.  VEÍCULOS,  MÁQUINAS  E  EQUIPAMENTOS"  do  ANEXO  I  -  PROJETO
BÁSICO, em seu item "4.16" informa sobre os quan ta vos mínimos de veículos e equipamentos exigidos
para execução do objeto, que constam na Tabela 2. Na referida tabela, consta especificação para (verbis) "Pá
carregadeira sobre rodas, potência líquida mínima de 173 HP, capacidade da caçamba de 2,5m3 no mínimo",
para operar nas usinas de Ceilândia e Asa Sul.

Resp. – Obedecer às especificações con das no item 4.16 do Projeto Básico.

QUESTIONAMENTO  12:  O  tópico  "4.  VEÍCULOS,  MÁQUINAS  E  EQUIPAMENTOS"  do  ANEXO  I  -  PROJETO
BÁSICO, em seu item "4.16" informa sobre os quan ta vos mínimos de veículos e equipamentos exigidos
para execução do objeto, que constam na Tabela 2.

Resp. – Obedecer às especificações con das no item 4.23 do Projeto Básico.

Brasília, 29 de março de 2018

Neide Aparecida Barros da Silva
Presidente Subs tuta da Comissão Especial de Licitação
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