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COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 02/2018-SLU/DF 

 
Prezado(s)  Senhor(es), 
 
Convidamos Vossas Senhorias a apresentarem proposta de preços para fornecimento de lona 

plástica, cor preta, medindo cada bobina 08m largura X 100m comprimento X 100 micras de 
espessura, com peso de 40 Kg ou superior, para o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal 
(SLU/DF), conforme especificações dispostas no Anexo I (Projeto Básico).  

É extremamente recomendável que os licitantes consultem o Edital da Cotação, disponível 
em <www.slu.df.gov.br>, acessar a aba SLU => Gestão Administrativa => Licitações => em andamento 
=> cotação eletrônica 

1. Para que a Administração possa adjudicar a Vossa Senhoria o direito de execução do objeto 
supracitado, solicitamos a confirmação e aceitação das condições estipuladas nesta Cotação. 

2. A proposta vencedora desta Cotação Eletrônica deverá: 
- a cotação ser impressa em papel timbrado da empresa,  
- ser assinada e rubricada em todas as suas folhas pelo representante legal da interessada 
ou por seu procurador, e  
- ser apresentadas na Gerência de Licitação e Contrato - GELIC, no endereço: SCS Quadra 
08 Bloco B-50 6º andar Edifício Venâncio 2000 - CEP: 70.333-900 ou pelo e-mail 
copel@slu.df.gov.br. 

 
Observação: O e-mail copel@slu.df.gov.br tem capacidade de recebimento de até 10 MB, para 
propostas acima desse limite sugerimos utilizar o wetransfer (https://wetransfer.com/) 

3. A habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF (habilitação parcial) e da 
documentação complementar especificada nesta Cotação.  

4. O licitante que não atender às exigências de habilitação parcial no SICAF deverá apresentar 
documentos que supram tais exigências.  

5. O licitante deverá apresentar, no mesmo prazo, para a entrega da proposta, a seguinte 
documentação complementar: 

I. Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda do Distrito Federal, em conformidade com 
o art. 193 da Lei nº 5.172/1966 (Código Tributário Nacional), c/c o inc. XIII do art. 4º da Lei 
nº 10.520/2002 e art. 14, inc. V, do Decreto Federal nº 5.450/2005 c/c art. 7º do Decreto 
Distrital nº 25.966/2005. Esta certidão será exigida se não estiver contemplada no SICAF.  
II. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);  
III. Declaração de que atende aos requisitos previstos no art. 2º da Lei Distrital nº 4.770, 
de 22 de fevereiro de 2012;  
IV. Registro comercial, no caso de empresário individual; e  
V. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores e alterações ou da consolidação 
respectiva. 

5.1. Os documentos que não estejam contemplados no SICAF, ou que nele constem como 
vencidos deverão ser remetidos em conjunto com a proposta de preços, em prazo idêntico 
ao estipulado para a entrega da proposta.  

5.2.   Em caráter de diligência, poderão ser solicitados, a qualquer momento, em original ou 
por cópia autenticada, os documentos remetidos por fax ou e-mail, bem como correções 
ou omissões na proposta e documentação remetidas.  
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5.3.   Os documentos encaminhados deverão estar em nome do licitante, com indicação do 
número de inscrição no CNPJ.  

5.4.   A não apresentação da documentação constante dos incisos I e II do item 5 não implicará 
a inabilitação do licitante, salvo se não houver possibilidade de consulta dos documentos 
via Internet. 

5.5. O preço cotado deverá incluir todos os tributos, taxas, embalagens, encargos sociais, 
fretes, seguro, assistência/suporte técnico durante período de garantia, se for o caso, e 
quaisquer outras despesas que incidam sobre o objeto a ser executado.  

6. Informo que, caso seja o adjudicatário, o pagamento será processado de acordo com as 
Normas de Execução Orçamentária e Financeira do Distrito Federal, após a devida atestação 
da Nota Fiscal, sendo necessária a apresentação da 1ª via da Nota de Empenho.  

7. No caso de multa moratória, será observado o limite mínimo de R$ 100,00 (cem reais) para sua 
cobrança, quando o seu montante apurado for inferior ou igual a este valor. 

Atenciosamente, 
ASSINADO DIGITALMENTE 

Neide Aparecida Barros da Silva 
GELIC – Gerente Substituta 

 

ANEXO I 
PROJETO BÁSICO 

1. DO OBJETO  

1.1. O presente termo tem por objeto a aquisição de bobinas de lona plástica, objetivando 
atender o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal - SLU. 

2.  DA JUSTIFICATIVA  

2.1. Justifica-se esta aquisição visando atender às 04 (quatro) unidades do Serviço de Limpeza 
Urbana do Distrito Federal – SLU que recepcionam pneus inservíveis de terceiros com intuito 
de armazená-los até o momento da coleta e destinação final realizadas pela entidade 
RECICLANIP. As lonas serão utilizadas como cobertura dos pneumáticos, evitando o acúmulo 
de água nos mesmos quando em período chuvoso. 

3.  DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADE 

3.1. LONA PLÁSTICA, COR PRETA, medindo cada bobina 08m largura X 100m comprimento X 
100 micras de espessura, com peso de 40 Kg ou superior.   

3.2. No quadro abaixo constam as quantidades de bobinas que são necessárias a cada unidade 
do SLU, totalizando 10 (dez) bobinas: 

Unidades do SLU/Logradouros 
Unidades de bobinas 

(08m x 100m) 
Preço Unitário 

(R$/bobina) 
Preço Total 

(R$) 

Núcleo de Limpeza Norte (DL Norte) 
SGAN Lote 23 – Asa Norte - DF 

5 
  

Núcleo do Gama 
Av.Contorno A/E Lote 02 – Gama - DF 

2 
  

Núcleo de Sobradinho 
AEP/Indústria nº 03, Lote 4/5 – CEP: 73.040.630 – Sobradinho I - DF 

2 
  

Unidade localizada no galpão da Administração do Recanto das Emas 
Av. Vargem da Benção, Chácara 03 – Recanto das Emas - DF 

1 
  

Total 10 
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4. DOS PRAZOS, CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO   

4.1. A empresa vencedora terá o prazo máximo de 10 (dez) dias úteis para a entrega dos bens 
objetos deste Termo de Referência, contados a partir da assinatura do contrato. 

4.2. As 10 (dez) bobinas de lona plástica deverão ser entregues de uma única vez no 
Almoxarifado do Serviço de Limpeza Urbana - SLU, localizado no Setor de Grandes Áreas 
Norte (SGAN) Lote 23 - Asa Norte – Brasília/DF. 

4.3. As 10 (dez) bobinas de lona plástica deverão ser entregues durante o horário de 
expediente do Almoxarifado do SLU: de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 17h00min. 

4.4 O responsável pelo recebimento do material, indicado pela Diretoria de Limpeza Urbana, 
realizará a conferência quantitativa e qualitativa das bobinas de lona plástica observando as 
especificações técnicas previstas no item 3 do presente Termo de Referência. 

5.  DA GARANTIA  

5.1. A empresa vencedora será responsável pela substituição, troca ou reposição dos 
materiais, objeto deste Termo de Referência, porventura seja entregue com defeito, 
danificado, ou não compatível com este Termo de Referência, devendo substituí-lo no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias corridos. 

6.  ESCLARECIMENTOS  

6.1 Eventuais esclarecimentos acerca das especificações do objeto poderão ser dirimidos 
junto à Diretoria de Limpeza Urbana/SLU através do telefone (61) 3213.0166 

Loreley Bohrer Salgado 
Diretoria de Limpeza Urbana 

SLU 
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ANEXO II 
ESTIMATIVA DE PREÇOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
                   

QUADRO DEMONSTRATIVO DE PREÇOS ESTIMADOS 
 
 

Item 

 
 

Código do 
ComprasNet 

 
 

Classificação  

do item 

 
 

Especificação 

 
 
Quant. 

 
 
Unidade 

 
 PREÇO DE MERCADO  

 
PREÇO PÚBLICO/ PAINEL DE PREÇOS 

 
MEDIA  

 
MEDIANA 

 

CUSTO 
UNITÁRIO 

FINAL 

CUSTO 
TOTAL 

ESTIMADO 
FINAL 

    VULCAO  COMERCIA
L MINAS  

 NSS   ALVES 
SAUSMIKAT 
COMÉRCIO  

 ELITE 
COMERCIO  

 GIULIANO BATISTA      

1 19313 33.90.30.28 LONA PLÁSTICA, COR PRETA,, 
medindo cada bobina 08m 
largura X 100m comprimento X 
100 micras de espessura, com 
peso de 40 Kg ou superior.   

10 ROLOS  R$    370,00  R$ 388,00 R$ 380,00  R$ 180,00  R$ 290,00 R$ 350,00  R$  360,00   R$  540,00   R$ 180,00   R$ 326,33   R$ 360,00   R$  326,33  R$ 3.263,30 

TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO              R$ 3.263,30 

NOTAS EXPLICATIVAS:                
 1. Para cotação dos preços foi considerado o menor valor entre a média e a mediana (Decreto nº 36.220/2014). Ressalte-se que as fórmulas contidas na planilha já excluem automaticamente os preços exorbitantes e inexequíveis, assim os preços se encontram 
compatíveis com o mercado. 

 2. A pesquisa foi realizada utilizando a especificação cadastrada no ComprasNet (Painel de Preços).        
 3. Prazo de entrega do Material  NÃO SUPERIOR A 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS, CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DO EMPENHO.   
                   
    Brasília, 06 de março de 2018.              
                             Assinado digitalmente                
                  Maria de Fátima do Nascimento Dias             
   NUCAQ -AGRS Matrícula 83.442-4              

 


