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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria Técnica 
Grupo de Trabalho Orçamento, Projetos e Obras - Inst.02/2021

 

Relatório Técnico - SLU/PRESI/DITEC/GTOBRAS  

   

RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA

OBJETO: Contratação de Empresa para a instalação de Pontos de Entrega Voluntária (PEV) nas Regiões Administra�vas do Distrito Federal.

EMPRESA: RGM EGENHARIA LTDA;

CNPJ: 08.751.977/0001-52.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ 1.597.360,53 (um milhão, quinhentos e noventa e sete mil trezentos e sessenta reais e cinquenta e três
centavos);

DOCUMENTAÇÃO: Proposta (73459670), Habilitação Técnica (73459810), Declaração (73459889).

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - ITEM 06 DO TERMO DE REFERÊNCIA 39  (70454948)

6.1. A empresa licitante deverá apresentar Registro ou inscrição no conselho ou en�dade profissional competente  e o Cer�ficado
de Regularidade e Quitação, vigentes, da Empresa e do Responsável Técnico com dados atualizados e em plena validade.

 

ANÁLISE DO REGISTRO OU INSCRIÇÃO DA EMPRESA NO RESPECTIVO CONSELHO DE CLASSE

Cer�dão de Registro e Quitação  Nº 20939/2021

Validade: 31/03/2022

Nº do Registro no CREA-DF: 15389 (Registro: 03/11/2021)

Responsável(is) Técnico(s):

JOSÉ ALFREDO DE LIMA (ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO)

CREA: : 7841/D-DF 

6.1 Da qualificação técnica

6.1.1.A empresa licitante deverá apresentar Registro ou inscrição no conselho ou en�dade profissional competente – CREA/CAU e
o Cer�ficado de Regularidade e Quitação, vigentes, da Empresa e do Responsável Técnico com dados atualizados e em plena validade.

6.1.1.1. Na Cer�dão a ser apresentada pela empresa licitante, deverá constar o(s) nome(s) do(s) responsável(is) técnico(s)
indicado(s) por ela.

6.1.1.2. Caso da empresa licitante ou o responsável técnico não serem registrados ou inscritos no CREA do Distrito Federal,
deverão ser providenciados os respec�vos vistos deste órgão regional por ocasião da assinatura do contrato.

6.1.1.3. Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado,
que comprove(m) a ap�dão da licitante para desempenho de a�vidades objeto desta licitação, em caracterís�cas, quan�dades e prazos,
limitadas as parcelas de maior relevância e do valor significa�vo do objeto, ou seja, comprovar que já executou edificação com estrutura de
concreto armado com área mínima de 475 m², serviços de terraplenagem com movimentação e compactação de terra com volume mínimo de
600 m³, os quais representam aproximadamente 40% desses serviços essenciais totalizados no menor lote. Esses valores serão Atestado de
Capacidade Técnica para (01) um lote da licitação.

6.1.1.4. Caso a licitante concorra apenas em um lote :

a) Será permi�da a apresentação de atestado único de capacidade técnica , desde que alcance as respec�vas quan�dades
mínimas definidas; e

b) Será aceito o somatório de diferentes atestados para comprovar a capacidade técnica, desde que demonstrada a execução
concomitante dos serviços e alcance as respec�vas quan�dades mínimas por lote.

6.1.1.5. Caso a licitante deseje concorrer em mais de um lote:

a) Será permi�da a apresentação de atestado único de capacidade técnica para mais de um lote, desde que alcance as respec�vas
quan�dades mínimas definidas vezes a quan�dade de lotes pretendida; e

b) Será aceito o somatório de diferentes atestados para comprovar a capacidade técnica, desde que demonstrada a execução
concomitante dos serviços e alcance as respec�vas quan�dades mínimas por lote vezes a quan�dade de lotes pretendida.

6.1.1.6. O(s) atestado(s) ou cer�dão(ões) recebido(s) estão sempre sujeitos à verificação pelo SLU quanto à veracidade dos seus
respec�vos conteúdos.

6.1.1.7. Deverá(ão) constar, preferencialmente, do(s) atestado(s), os seguintes dados: data de início e término; n.º do contrato ou
nº da nota de empenho, local de execução; nome do contratante e contratada; nome do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s) �tulo(s)
profissional(is) e número(s) de registro(s) no CREA/CAU; especificações técnicas dos serviços e quan�ta�vos executados.

ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL
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CONTRATANTE LOCAL DE
EXECUÇÃO

INÍCIO E
TÉRMINO

RESPONSÁVEL TÉCNICO SERVIÇO

FUB - Fundação
Universidade de Brasília Brasília - DF 02/01/2008 a

01/02/2008
José Alfredo de Lima - CREA Nº

7.841/D-DF

Construção de calçadas ao longos dos
estacionamentos das alas norte e sul do ICC no
Campus Darcy Ribeiro - UnB. Área construída:

699,02 m²
(Corte e aterro compensado: 427,28 m³; Aterro -
cascalho: 1747,56 m³; Compactação de aterro:

1747,56 m³)

Paróquia Imaculado
Coração de Maria

Núcleo
Bandeirante -

DF

20/03/2010 a
19/07/2010

José Alfredo de Lima - CREA Nº
7.841/D-DF

 

Construção da Igreja e serviços de manutenção
preven�va e corre�va da área edificada. Área

construída: 2.701,49 m²
(Escavações: 6500 m³; Aterro e compactação: 4500

m³; Estrutura em concreto armado: 1250 m³)

Após análise dos atestados apresentados pela proponente, verificamos que as a�vidades de execução de edificação com estrutura de concreto
armado e de movimentação e compactação de terra são superiores ao mínimo exigido por esta Autarquia.

Portanto, a empresa atende aos requisitos mínimos de capacidade técnica.

6.2.1. Comprovação de profissional(is) de nível(is) superior(es) com graduação em engenharia ou arquitetura, devidamente
registrado(s) no CREA/CAU , detentor(es) do Acervo Técnico que comprove(m) a ap�dão para o desempenho de a�vidades per�nentes e
compa�veis em caracterís�cas com o objeto da licitação, limitadas estas às parcelas de maior relevância e valor significa�vo do objeto da
licitação, e da(s) respec�va(s) Cer�dão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) pelo referido conselho.

ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL
PROFISSIONAL º CAT. ATIVIDADES

JOSÉ ALFREDO DE LIMA

0823/2008 (página 3 - 73459810)

Obra de Construção de calçadas ao longos dos
estacionamentos das alas norte e sul do Edi�cio ICC,

da Fundação Universidade de Brasília
Local: Brasília - DF

1208/2007 (página 7 - 73459810)

Execução de obras e serviços de engenharia,
elaboração de projetos, manutenção preven�va e
corre�va nas edificações pertencentes à Paróquia

Imaculado Coração de Maria
Local: Núcleo Bandeirante - DF

Verificou-se que foram apresentadas Cer�dões de Acervo Técnico-CAT, do profissional: JOSÉ ALFREDO DE LIMA. Das CATs apresentadas do
engenheiro civil e e de segurança do trabalho, afere-se desempenho de a�vidades per�nentes e compa�veis em caracterís�cas com o objeto
da licitação. Destaca-se que é ilegal a exigência de prova de quitação com o Crea para fins de habilitação, conforme Acórdão 2472/2019 Primeira
Câmara - TCU.

Portanto, a empresa atende aos requisitos de capacidade técnica.

6.2.1. O vínculo profissional do responsável técnico deverá ser comprovado por ocasião da assinatura do contrato, da seguinte
forma:

a) Sócio – Cópia auten�cada do contrato social ou estatuto social, devidamente registrado no órgão competente;

b) 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;

c) Empregado – Cópia auten�cada da ficha ou livro de registro de empregado registrado na DRT, ou ainda, cópia auten�cada da
Carteira de Trabalho e Previdência Social; e

d) Autônomo prestador de serviço – cópia auten�cada do contrato de prestação de serviços compa�veis com o objeto da licitação.

6.2.2. A comprovação de que trata o presente inciso poderá ser também, realizada mediante apresentação de cópia auten�cada
de contrato de prestação de serviço.

6.2.3.Relação da equipe técnica da empresa.

DA ANÁLISE DO VÍNCULO DO PROFISSIONAL

Profissional Comprovação

José Alfredo de Lima - Sócio/Administrador Cer�dão Simplificada da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito
Federal (página 3 - 73459734)

Foram apresentados os contratos dos profissionais acima elencados.

A empresa comprovou vínculo do responsável técnico indicado.

DA ANÁLISE DA PLANILHA

1. Ao analisar a proposta da referida empresa, verificou-se que o preço global proposto para a execução do objeto foi de R$ 1.597.360,53 (um
milhão, quinhentos e noventa e sete mil trezentos e sessenta reais e cinquenta e três centavos)  sendo inferior ao preço de R$ 1.654.767,29
(um milhão, seiscentos e cinquenta e quatro mil setecentos e sessenta e sete reais e vinte e nove centavos)  es�mado  por essa autarquia.

2. No entanto, foram encontradas divergências de preços nas planilhas:  
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Na planilha da proposta do PEV - SANTA MARIA, há diferença do valor apresentado pela proponente após aplicação do BDI. O total da
proposta equivale a R$ 312.989,09. Porém, após a conferência do valor apresentado com a aplicação do BDI, chegou-se a um valor
equivalente a R$ 312.997,50 (trezentos e doze mil novecentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos) , portanto superior ao valor
Total da proposta. Ainda, há divergência no somatório das parcelas mensais apresentadas no Cronograma Físico-Financeiro. O somatório
das parcelas, após conferência, equivale a R$ 313.119,61 (trezentos e treze mil cento e dezenove reais e sessenta e um centavos), valor
superior ao apresentado na Proposta.

Na planilha da proposta do PEV - GAMA, há diferença do valor apresentado pela proponente após aplicação do BDI. O total da proposta
equivale a R$ 334.076,53. Porém, após a conferência do valor apresentado com a aplicação do BDI, chegou-se a um valor equivalente a  R$
334.085,84 (trezentos e trinta e quatro mil oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), portanto superior ao valor Total da
proposta. Ainda, há divergência no somatório das parcelas mensais apresentadas no Cronograma Físico-Financeiro. O somatório das
parcelas, após conferência, equivale a R$ 329.151,56 (trezentos e vinte e nove mil cento e cinquenta e um reais e cinquenta e seis
centavos), valor inferior ao apresentado na Proposta.

Na planilha da proposta do PEV - SAMAMBAIA, há diferença do valor apresentado pela proponente após aplicação do BDI. O total da
proposta equivale a R$ 323.061,35. Porém, após a conferência do valor apresentado com a aplicação do BDI, chegou-se a um valor
equivalente a  R$ 323.072,85 (trezentos e vinte e três mil setenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), portanto superior ao valor Total
da proposta. Ainda, há divergência no somatório das parcelas mensais apresentadas no Cronograma Físico-Financeiro. O somatório das
parcelas, após conferência, equivale a R$ 323.072,74 (trezentos e vinte e três mil setenta e dois reais e setenta e quatro centavos), valor
superior ao apresentado na Proposta.

Na planilha da proposta do PEV - RECANTO DAS EMAS, há diferença do valor apresentado pela proponente após aplicação do BDI. O total
da proposta equivale a R$ 308.906,86. Porém, após a conferência do valor apresentado com a aplicação do BDI, chegou-se a um valor
equivalente a R$ 310.185,60 (trezentos e dez mil cento e oitenta e cinco reais e sessenta centavos), portanto superior ao valor Total da
Proposta. Ainda, há divergência no somatório das parcelas mensais apresentadas no Cronograma Físico-Financeiro. O somatório das
parcelas, após conferência, equivale a R$ 308.913,86 (trezentos e oito mil novecentos e treze reais e oitenta e seis centavos), valor
superior ao apresentado na Proposta.

Na planilha da proposta do PEV - GUARÁ, há diferença do valor apresentado pela proponente após aplicação do BDI. O total da proposta
equivale a R$ 318.329,61. Porém, após a conferência do valor apresentado com a aplicação do BDI, chegou-se a um valor equivalente a R$
318.356,21 (trezentos e dezoito mil trezentos e cinquenta e seis reais e vinte e um centavos) , portanto superior ao valor Total da
Proposta. Ainda, há divergência no somatório das parcelas mensais apresentadas no Cronograma Físico-Financeiro. O somatório das
parcelas, após conferência, equivale a R$ 316.101,67 (trezentos e dezesseis mil cento e um reais e sessenta e sete centavos), valor
inferior ao apresentado na Proposta.

Diante do exposto, apesar de todos os unitários permanecerem inferiores aos orçados por esta Autarquia, do ponto de vista técnico, sugere-
se diligência dos valores Totais com aplicação de BDI e do somatório das parcelas mensais do cronograma �sico-financeiro, para todos os PEVs
do Lote apresentados.

CONCLUSÃO

1. Em relação à qualificação técnica, a proponente atende aos critérios técnicos;

2. Em relação à análise da Planilha, sugere-se diligência do valores divergentes apresentados.

A presente análise técnica não exclui possíveis entendimentos contrários do pregoeiro ou a possibilidade de realizar diligência.

Retornamos o processo à CPL para dar con�nuidade aos trâmites administra�vos.

 

Henrique Campos Amaral Oliveira

Coordenador GTOBRAS

GTOBRAS/DITEC/SLU

 

Helena Magalhães Gomes Garcia

Gestora de Resíduos Sólidos

GTOBRAS/DITEC/SLU

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CAMPOS AMARAL OLIVEIRA -
Matr.0276261-7, Coordenador(a) do Grupo de Trabalho, em 05/11/2021, às 12:04, 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.

Documento assinado eletronicamente por HELENA MAGALHÃES GOMES GARCIA -
Matr.0276557-8, Gestora de Resíduos Sólidos, em 05/11/2021, às 12:04, 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?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 73461805 código CRC= BE3335DA.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
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