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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL

Presidência 
Comissão Permanente de Licitação

 

Termo de Análise - SLU/PRESI/CPL  

ANÁLISE DA PROPOSTA E HABILITAÇÃO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para implantação e manutenção de barreira vegetal na Usina de Tratamento Mecânico - Biológico do P.
Sul, conforme as especificações, quan�dades e condições constantes no Termo de Referência e em seus anexos, com a finalidade de reduzir a percepção
de odores pelos moradores vizinhos, bem como funcionar como barreira �sica e visual às instalações da Usina, conforme especificações e condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos

Abaixo planilha com a análise da proposta e documentação de habilitação apresentados pela empresa PROERG PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA,
CNPJ: 03.326.611/0001-12, conforme solicitado no Edital de Licitação PE 13/2021 CPL/SLU-DF (70760703) e seus anexos conforme quadro demonstra�vo
abaixo:

DOCUMENTOS SOLICITADOS NO EDITAL

JULGAMENTO DA PROPOSTA

PROPOSTA RECEBIDA POR MEIO ELETRÔNICO CONFORME (ITEM 13) DO EDITAL DE LICITAÇÃO DATA / R$ STATUS ID SEI PAGINA

Nome da proponente e de seu representante legal (CPF e RG), endereço completo, telefone, endereço
de correio eletrônico, números do CNPJ e da inscrição Estadual, Municipal e Distrital; dados bancários 03/11/2021 OK (73265821)  01

Preço unitário e total de cada item cotado do lote, em moeda nacional, com até duas casas decimais,
de acordo com o modelo constante do Anexo I deste edital (abaixo do valor es�mado) 03/11/2021 Ñ OK (73265338)  01

Descrição dos serviços ofertados de forma a demonstrar que atendem as exigências do Termo de
Referência, constante do Anexo I deste edital 03/11/2021 OK (73265338)  01

Prazo de validade da proposta, não devendo ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados da
data prevista para abertura da licitação  Ñ OK NÃO

INFORMADO  

Prazo de início dos serviços, não superior a 24 (vinte e quatro) horas, contados após a emissão da
Ordem de Serviço (item 10.2 do Termo de Referência)  Ñ OK NÃO

INFORMADO  

Declaração de que a Licitante atende os critérios de sustentabilidade ambiental, previstos no art. 7º
da Lei Distrital nº 4.770/2012, conforme modelo constante do Anexo. 03/11/2021 OK (73265338) 42

Memórias de Cálculo que, eventualmente, se fizerem necessárias 03/11/2021 OK (73265338)  02 a 05

Após a verificação de todos os documentos solicitados de acordo com o Edital de Licitação e seus anexos, diante do exposto declaramos que:

A Proposta apresentada pelo proponente no valor negociado de R$ 314.025,56 (trezentos e quatorze mil vinte e cinco reais e cinquenta e seis
centavos)  ATENDE as exigências, com ressalvas.

Ressalvas: 1- Durante a análise da proposta, as informações referentes à validade da proposta e prazo de inicio dos serviços não foram localizados, além
disso, verificou-se que os itens:  2.1.2, 2.2.2, 3.1.2 e 3.1.3 da proposta negociada apresentada pela empresa estão com seus valores acima dos valores
es�mados pelo SLU e precisam ser ajustados para atenderem o item 13.3.4, 13.3.5 e 13.10 do edital de licitação e seus anexos.

JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO (ITEM 14.2) DATA STATUS ID SEI PAGINA

SICAF (OCORRÊNCIAS ATIVAS, IMPEDITIVAS E PROVÁVEIS IMPEDIMENTOS) 03/11/2021 OK (73264988) 01

CEIS (Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS do Portal Transparência -
www.portaldatransparencia.gov.br/ ) 03/11/2021 OK (73265200) 01

CNEP (Cadastro Nacional de Empresas Punidas - www.portaldatransparencia.gov.br/) 03/11/2021 OK (73265200) 02

Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administra�va, man�do pelo
Conselho Nacional de Jus�ça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php) 03/11/2021 OK (73265200) 03

Lista de Licitantes Declaradas Inidôneas para par�cipar de licitações, man�da pelo Tribunal de Contas
da União – TCU (h�ps://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS) 03/11/2021 OK (73265200) 04

HABILITAÇÃO JURÍDICA (ITEM 14.8.1.1.) DATA STATUS ID SEI PAGINA

Registro Comercial, arquivado na Junta Comercial respec�va, no caso de empresa individual; EMISSÃO:
01/04/2021 OK (73265821) 08 e 09

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;

EMISSÃO:
01/04/2021 OK (73265821)  01 a 06

Inscrição do ato cons�tu�vo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício; N/A N/A N/A N/A

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
a�vidade assim o exigir.

N/A N/A N/A N/A

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA  (ITEM 14.8.1.2.) DATA STATUS ID SEI PAGINA

Prova Registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; ABERTURA:
02/08/1999 OK (73265821) 12 e 13

Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual, Municipal ou do Distrital, se houver, rela�vo
ao domicílio ou sede do licitante, per�nente ao ramo de a�vidade e compa�vel com o objeto
contratual;

EMISSÃO:
06/05/2021 OK (73265821) 14

Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal ou Distrital, do domicílio ou sede da
licitante;

EMISSÃO:
11/10/2021 OK (73265821) 16

Prova de regularidade com a Fazenda Federal por meio da Cer�dão Conjunta Nega�va de Débitos
rela�vos aos Tributos Federais, inclusive contribuições previdenciárias e a Divida da União, expedida

VALIDADE:
08/02/2022 

OK (73265821)   15
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pelo Ministério da Fazenda/ Secretaria da Receita Federal do Brasil (Portaria Conjunta RFB/PGFN nº
1.751/2014);

Para as empresas com sede e/ou domicílio fora do Distrito Federal, cer�dão Nega�va de Débitos ou
cer�dão posi�va com efeito de nega�va, emi�da pela Secretaria de Estado de Economia do Governo do
Distrito Federal, em plena validade, que poderá ser ob�da através do site oficial. (art. 173 da LODF)

VALIDADE: 
12/01/2022 Ñ OK (73265821) 38

Prova de Cer�ficado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal. VALIDADE:
06/11/2021 OK (73265821) 18

Prova de Regularidade rela�va débitos inadimplidos perante a Jus�ça do Trabalho, mediante a
apresentação de cer�dão nega�va, em plena validade, que poderá ser ob�da no site
www.tst.jus.br/cer�dao.

VALIDADE:
08/04/2022 OK (73265821)  19

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (ITEM 14.8.1.3.) DATA STATUS ID SEI PAGINA

Comprovar ap�dão no desempenho de a�vidade compa�vel com o objeto do Termo de Referência.
Devem apresentar atestado(s) de ap�dão técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito publico ou
privado, que comprove ter a empresa proponente realizado ou estar realizando serviço(s) per�nente(s)
e compa�vel(éis) em caracterís�cas, quan�dades e prazos com objeto do Termo de Referência, de
forma sa�sfatória.

Considera(m)-se compa�vel(eis) o(s) atestado(s) que expressamente cer�fique(m) que o licitante
já forneceu a a�vidade da parcela de maior relevância do objeto deste Termo de Referência,
sendo de comprovação obrigatória a implantação e manutenção de Barreira Vegetal com
quan�ta�vo mínimo de 100 metros lineares;

EMISSÃO:
01/11/2013 OK (73266185) 01

Apresentar Cer�dão atualizada de Registro de Pessoa Jurídica, expedida pelo CREA, contemplando a
empresa e seu responsável técnico de nível superior.

EMISSÃO:
27/09/2021 OK (73265338) 06 e 08

O vínculo profissional do responsável técnico deverá ser comprovado por ocasião da assinatura do
contrato.  Ñ OK NÃO

APRESENTADO  

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (ITEM 14.8.1.4.) DATA STATUS ID SEI PAGINA

Cer�dão Nega�va de falência, de recuperação judicial ou  extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005),
expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos úl�mos 30 (trinta) dias, ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria Cer�dão. No caso de praças com mais de um cartório
distribuidor, deverão ser apresentadas as cer�dões de cada um dos distribuidores.

EMISSÃO:
02/08/2021 OK (73265821) 22

Balanço patrimonial e demonstração da boa situação financeira conforme mínimos índices indicados
(LG,LC e SG superiores 1.a) e para os que não conseguirem, será exigida comprovação de capital social
ou patrimônio líquido mínimo de 10% do valor total es�mado.

EMISSÃO:
28/07/2021 OK (73265821)  25 a 31

DECLARAÇÕES (ITEM 14.8.1.5.) DATA STATUS ID SEI PAGINA

Declaração para fins de cumprimento do Decreto 39.860/2019 - Anexo 03/11/2021 OK (73265821) 37

Declaração de que atende aos requisitos previstos no art. 2º da Lei Distrital nº 4.770, d. 22 de fevereiro
de 2012-Anexo. 03/11/2021 OK (73265821) 36

Declaração de vistoria ou Renuncia- Anexo 03/11/2021 OK (73265821) 32

Declaração pleno conhecimento do objeto e das condições do local para execução dos serviços - Anexo 03/11/2021 OK (73265821) 35

DECLARAÇÕES DO SISTEMA COMPRAS GOVERNAMENTAIS DATA STATUS ID SEI PAGINA

Declaração de não U�lização de Trabalho Degradante ou Forçado, Declaração de Cota de
Aprendizagem, Declaração de Inexistência de Fato Superveniente, Declaração de Elaboração
Independente de Proposta, Declaração de Menor, Declaração de Acessibilidade e Declaração de Pleno
Cumprimento do Edital

11/10/2021 OK (73267706)  01 a 07

Após a verificação de todos os documentos solicitados de acordo com o Edital de Licitação e seus anexos, diante do exposto
declaramos que:

A Condição de Par�cipação da proponente ATENDE as exigências;

A Habilitação Jurídica apresentada pelo proponente ATENDE as exigências;

A Habilitação Fiscal e Trabalhista apresentada pelo proponente ATENDE as exigências, com ressalvas;

A Qualificação Econômico e Financeira apresentada pelo proponente ATENDE as exigências.

A Qualificação Técnica apresentada pelo proponente ATENDE as exigências, com ressalvas.

Ressalvas: 1- Durante a análise da habilitação fiscal, verificou-se que a empresa não apresentou a cer�dão nega�va de débitos ou cer�dão
posi�va com efeito de nega�va, emi�da pela Secretaria de Estado de Economia do Governo do Distrito Federal, apenas a cer�dão que
demonstra que a empresa não possuí cadastro junto ao GDF, o que deverá ser providenciado para fins de contratação.

2- Durante a análise da qualificação técnica, verificou-se que a empresa não apresentou o vínculo profissional do responsável técnico, o que
conforme previsto no edital poderá ser apresentado na ocasião da assinatura do contrato.

Assim, registre-se que a análise em tela se pauta na instrução processual, não adentrado em aspectos meramente técnicos, desta forma este Pregoeiro
promoverá as diligências necessárias e caso todas as ressalvas sejam atendidas, a proposta será ACEITA e HABILITADA no Sistema de Compras
Governamentais nesta data.

 

Nefi de Souza Freitas

Pregoeiro

Documento assinado eletronicamente por NEFI DE SOUZA FREITAS - Matr.0275996-9,
Pregoeiro(a), em 03/11/2021, às 15:44, 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 auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 73268764 código CRC= C4A05140.
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