
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL

Comissão Permanente de Licitação

Cotação SEI-GDF - SLU/PRESI/CPL  

   COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 04/2018-SLU/DF

(Processo SEI-GDF nº 00094-00009138/2018-73  )

Convidamos Vossa Senhoria a apresentarem proposta de preços para aquisição de bobinas de lona
plás ca impermeável, obje vando atender à necessidade do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito
Federal – SLU/DF, conforme especificações dispostas no Anexo I (Termo de Referência).

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

1.1. 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. Cer dão Nega va 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 cons tu vo, 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.

VI. Apresentar  atestado ou declaração(s) de capacidade técnica, expedido (s) por pessoa
(s) jurídica (s) de direito público ou privado em seu nome, nos termos do § 4º, art. 30 da Lei
nº 8.666/1993, comprovando ap dão para desempenho de a vidade per nente e
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto.
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5.1. Os documentos que não estejam contemplados no SICAF, ou que nele constem como
vencidos deverão ser reme dos em conjunto com a proposta de preços, em prazo idên co ao
estipulado para a entrega da proposta.

5.2. Em caráter de diligência, poderão ser solicitados, a qualquer momento, em original ou por
cópia auten cada, os documentos reme dos por fax ou e-mail, bem como correções ou omissões
na proposta e documentação remetidas.

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. 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.

7.1. 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.

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. Aquisição de material de consumo e permanente (quadros brancos e pintura para piso), tendo em
vista a demarcação da sinalização de Segurança e Saúde no Trabalho, nos Centros de Triagem de
Resíduos (CTR), conforme projeto de layout definido pelo SLU.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. A aquisição dos materiais se faz necessária para atender a demanda dos Centros de Triagem de
Resíduos (CTR).

2.2. Tendo em vista a operação de (05) cinco galpões de triagem de materiais recicláveis, equipados e
com a prestação do serviço realizada pelas organizações de catadores contratadas pelo SLU obje va-
se garan r a eficiência do processo produ vo. Para isso, é fundamental que se tenha o fluxo de
processamento bem definido, com a delimitação de áreas e layout de cada CTR. Também deve-se
sinalizar as condições de saúde e segurança no trabalho para evitar acidentes ao longo da operação,
desta forma há necessidade de aquisição de materiais para pintura do piso dos galpões.

2.3.  Os referidos materiais, não estão disponíveis no estoque do Almoxarifado, bem como não estão
registrados nas Atas de Registro de Preços da DIREP/SCG/SEPLAG.

2.4. Da Classificação do bem comum

2.4.1. O Objeto deste termo de referência enquadra-se nos termos do parágrafo único, do art. 1º, da
Lei nº 10.520, de 2002, acolhida no Distrito Federal pelo Decreto nº 23.460/2002, por se tratar de bem
comum, com características e especificações usuais de mercado.
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2.4.2. Embora a Lei do Pregão nos forneça um conceito do po aberto sobre o que seja comum, após
analisar três aspectos, quais sejam:

2.4.2.1. A possibilidade de padronizar o objeto por meio de critérios obje vos de desempenho e
qualidade comuns no mercado correspondente;

2.4.2.2. Disponibilidade no mercado destes materiais; e

2.4.2.3. Verificado se as especificações adotadas eram usuais neste mesmo mercado.

2.4.3. A presente aquisição foi considerada comum e verificou-se que as especificações são usuais
pelo mercado.

2.5. Da Sustentabilidade

2.5.1. A CONTRATADA deverá declarar que atende aos requisitos de sustentabilidade previstos
no art. 2º da Lei Distrital nº 4.770/2012, bem como o Decreto de nº 36.520/2015, que Estabelece
diretrizes e normas gerais de licitações, contratos e outros ajustes para a Administração Direta e
Indireta do Distrito Federal, devendo ser observados os requisitos ambientais.

2.6. Da Justificativa do quantitativo

2.6.1. O dimensionamento da ntas para aquisição foi feito considerando o total dos 05 (cinco)
galpões, as metragens quadradas de cada um deles e a quan dade de placas informa vas. Como
o início da operação das IRR é recente, não havia sido feita nenhuma aquisição semelhante a
esta. Por esta razão, o dimensionamento estimado é:

3. DA ESPECIFICAÇÃO

3.1   Segue abaixo as especificações e quantitativos a serem adquiridos:

Item Descrição Quantidade Unidade PREÇO
UNIT.

01
TINTA ACRILICA, água/resina/acrílica/pigmentos orgânicos e
inorgânicos, liquido viscoso colorido, branca, pisos em geral.  

02 LATA 195,50

02
TINTA ACRILICA, água/resina/acrílica/pigmentos orgânicos e
inorgânicos, liquido viscoso colorido, amarela, pisos em geral.  

05 LATA 200,00

03
TINTA ACRILICA, água/resina/acrílica/pigmentos orgânicos e
inorgânicos, liquido viscoso colorido, laranja, pisos em geral.  

1 LATA 324,74

04

SILICONE SELANTE INCOLOR, cura acética antifungo e anti-mofo,
vedante de alta flexibilidade, alta resistência a raios uv,
temperatura de serviço 60 a 180º, com bico aplicador/aplicável,
tubo 260 a 300 g.

20 BISNAGA 33,98

05 ROLO DE LÂ DE 15 CM 20 UNIDADE 15,22

06 CABO ROLO DE PINTURA, tipo extensor, tamanho 2,70 m, material
alumínio aplicação multiuso

04 UNIDADE 33,00

07 PISTOLA APLICADORA DE SILICONE para bisnagas de 260 a 300 g,
altura de 7 cm, largura de 24 cm, profundidade 39 cm.

01 UNIDADE 48,90

08 TRINCHA de 3' com pelo de cerdas gris.  com cabo 05 UNIDADE 9,00

09 TRINCHA MÉDIA. tamanho: 3/4 polegada. tinta: uso geral.
superfícies: multiuso. filamento: sintético. cerda: gris. com cabo

05 UNIDADE 2,26

10
QUADRO BRANCO, medindo 1,20 x 2,00 m, de chapa de fibra de
madeira, moldura alumínio, características adicionais; suporte para
apagador. 

05 UNIDADE 432,00

4. DO PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA

4.1.  A contratada deverá entregar os materiais no Núcleo de Almoxarifado do SLU/DF (NUALM)
situado no SGO - Quadra 05 lote 23. Brasília/DF.

4.2.  A contratada deverá entregar os materiais no prazo máximo, de 15 (quinze) dias corridos, a contar
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do recebimento da Nota de Empenho.

5. DA GARANTIA

5.1   A contratada ficará responsável pela entrega dos materiais em perfeita condições, inclusive a
garantia de no mínimo 01 (um) ano contra defeitos de fabricação;

5.2   Os materiais especificados acima em caso de defeitos deverão ser subs tuídos, no prazo mínimo
de 05 (cinco) dias úteis, a contar da convocação do SLU.

6. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

6.1.  O objeto contratado será recebido pelo Núcleo de Almoxarifado do SLU/DF (NUALM) da seguinte
forma:

6.1.1. PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto
contratado com a especificação;

6.1.2.  DEFINITIVAMENTE, após a verificação da qualidade e quan dade do objeto contratado e
conseqüente aceitação;

6.1.3.  Qualquer desconformidade quanto ao objeto contratado, apontada pelo NUALM/SLU/DF,
acarretará o não recebimento defini vo. O NUALM/SLU/DF discriminará em termo
circunstanciado, em 2 (duas) vias, as irregularidades encontradas, ficando a CONTRATADA com o
recebimento de uma das vias para as devidas providências, até o prazo previsto para o
adimplemento da obrigação, cientificada de que está passível das penalidades cabíveis;

6.1.4.  Caberá a CONTRATADA sanar as irregularidades apontadas no recebimento, até o prazo
previsto para o adimplemento da obrigação, submetendo à nova verificação o objeto impugnado,
ficando suspenso o pagamento até a execução das correções necessárias, sem prejuízo de
aplicação das penalidades cabíveis;

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

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

7.1   A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou subs tuir, às suas expensas,
no total ou em parte, o produto entregue em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes dos materiais empregados;

7.2. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes
do fornecimento;

7.3 Responsabilizar-se por danos causados diretamente à Administração ou terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo, no fornecimento dos bens, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

7.4. Comunicar à Contratante sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no transcurso
da entrega.

8. DAS OBRIGAÇÕES DO SLU

8.1.  Receber, acompanhar e fiscalizar o recebimento do objeto no prazo e condições estabelecidos;

8.2.  Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente
com as especificações constantes neste instrumento, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

8.3.  Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no
objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

8.4.  Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, de acordo
com as Normas Orçamentárias e Financeiras do DF.

8.5.  A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
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terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto deste instrumento, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

9. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

9.1.  As obrigações financeiras, decorrentes do fornecimento a ser contratado, serão atendidas com
recursos consignados no orçamento do Serviço de Limpeza Urbana – SLU.

10. DO VALOR ESTIMADO

10.1.   O valor total es mado para a presente contratação será informada pelo Núcleo de Aquisições
da Gerência de Licitações e Contratos desta Autarquia.

10.2 O valor do objeto é fixo e irreajustável.

11. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.

11.1 A Contratada deverá comprovar ap dão para desempenho de a vidade per nente e compa vel
em caracterís cas, quan dades e prazos com o objeto deste Termo de Referência, mediante
apresentação de atestado ou declaração(s) de capacidade técnica, expedido (s) por pessoa (s) jurídica
(s) de direito público ou privado em seu nome, nos termos do § 4º, art. 30 da Lei nº 8.666/1993.

12. DO PAGAMENTO

12.1    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.

12.2. 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.

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) Certidão de Certidão de Negativa de Débitos Trabalhistas, ou Positiva com Efeitos de Negativa;

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

12.3.   O pagamento será efetuado em 15 (quinze) dias, contados a par r da data de apresentação da
Nota Fiscal, desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação de pagamento.

13. DAS PENALIDADES

13.1.   A Contratada no caso de descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições previstas neste
termo, garan da a prévia defesa, estará sujeita às sanções previstas no Decreto nº 26.851 de 30 de
maio de 2006, no Decreto nº 26.993 de 12 de julho de 2006 e no Decreto nº 27.069 de 14 de agosto de
2006, e subsidiariamente às previstas no artigo 87 da Lei de Licitações e Contratos.

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. Não será permitida a subcontratação total ou parcial do objeto.

14.2. Não será permi da a par cipação de empresas consorciadas visto à aquisição não ser de grande
vulto.

Neide Aparecida  Barros da Silva
Pregoeira

Documento assinado eletronicamente por NEIDE APARECIDA BARROS DA SILVA -

Cotação SLU/PRESI/CPL 11170671         SEI 00094-00009138/2018-73 / pg. 5



Matr.0270934-1, Pregoeiro(a), em 08/08/2018, às 15:54, 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= 11170671 código CRC= 3FAD5997.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

SCS Quadra  08, Edi fício Shopping Venâncio, 6º Andar - Ba i rro Asa  Sul  - CEP 70333-900 - DF

3213-0200
 

00094-00009138/2018-73 Doc. SEI/GDF 11170671

Cotação SLU/PRESI/CPL 11170671         SEI 00094-00009138/2018-73 / pg. 6


	Cotação SLU/PRESI/CPL 11170671

