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SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2021 - CPL/SLU-DF

PROCESSO SEI-GDF Nº 00094-00004428/2020-45

Objeto:    Contratação  de  empresa  especializada  para  elaboração  de  Relatório  de  Inves�gação  de
Passivo  Ambiental  (RIPA)  - Avaliação  Preliminar, de  acordo  com  a  ABNT  NBR  15.515  parte  1
- para o Núcleo de Limpeza da Asa Norte e para a Área da Garagem e Ponto de Abastecimento da
Usina de Tratamento Mecânico-Biológico da Asa Sul  (UTMB Asa Sul), conforme  especificações  e
condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.

ERRATA DO EDITAL

O Pregoeiro do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal - SLU/DF COMUNICA a alteração no
instrumento convocatório.

No item 14.8.1.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do Edital de Licitação:

Onde se lê:

"14.8.1.3.1.  As  empresas  interessadas  deverão  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  público  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.

           14.8.1.3.1.1.  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 do Termo de Referência, qual seja a
implantação  e  manutenção  de  Barreira  Vegetal,  ou  ainda  serviços  de
Recobrimento  Vegetal  ou  Reflorestamento  com  espécies  arbóreas  e
arbus�vas;

               14.8.1.3.1.2. No atestado de ap�dão técnica deverá(ão) constar os
seguintes dados: data de início e término, número do contrato ou número
da  nota  de  empenho,  local  de  execução,  nome  do  contratante  e  da
contratada,  nome  do(s)  responsável(is)  técnico(os),  seu(s)  �tulo(s)
profissional(is)  e  número(s)  de  registro(s)  no  Conselho  Regional  de
Engenharia  e  Agronomia  -  CREA,  especificações  técnicas  dos  serviços  e
quan�ta�vos executados;

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

14.8.1.3.2.  As  empresas  interessadas  deverão  apresentar  Cer�dão
atualizada  de  Registro  de  Pessoa  Jurídica,  expedida  pelo  CREA,
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contemplando a empresa e seu responsável técnico de nível superior.

14.8.1.3.3.  Quando  da  formalização  do  contrato  e  para  coordenação  do
serviços,  a  licitante  deverá  declarar  que  possui  em  seu  quadro  de
funcionários  profissional  Engenheiro  Agrônomo  ou  Engenheiro  Florestal,
devidamente  registrado  no  CREA,  detentores  de  atestado  de  capacidade
técnica em seu nome, para atuar como Responsável Técnico do contrato.

14.8.1.3.4.  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 – Copia 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; 

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

Leia-se:

"14.8.1.3.1. A empresa licitante deverá apresentar Cer�ficado de Registro ou
Inscrição no Conselho Regional  de  Engenharia,  e  Agronomia  –  CREA por
meio do documento de Cer�dão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica,
com todos os dados atualizados e em plena validade.

    14.8.1.3.1.1. 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.

    14.8.1.3.1.2. No 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.

14.8.1.3.2. Qualificação técnico-operacional:

    14.8.1.3.2.1. Considera(m)-se compa�vel(eis) o(s) atestado(s) emi�dos em
nome  da  empresa,  que  expressamente  cer�fique(m)  a  elaboração  de
estudos e serviços similares com o objeto deste Termo de Referência, sendo
de  comprovação  obrigatória  a  elaboração  de  serviços  de  consultoria
ambiental  e/ou  elaboração  de  Relatório  de  Inves�gação  de  Passivo
Ambiental em área mínima de 1.000 m².

     14.8.1.3.2.2.  Para  cada  atestado  deverão  ser  apresentadas  as
anotações/registros de responsabilidades técnicas (ART/RRT) emi�da pelo
respec�vo conselho de fiscalização profissional competente em nome dos
profissionais  vinculados aos referidos atestados,  em conformidade com o
Acórdão TCU 2326/2019-Plenário.

     14.8.1.3.2.3.  No  atestado  de  ap�dão  técnica  deverá(ão)  constar  os
seguintes dados: data de início e término, número do contrato ou número
da  nota  de  empenho,  local  de  execução,  nome  do  contratante  e  da
contratada,  nome  do(s)  responsável(is)  técnico(os),  seu(s)  �tulo(s)
profissional(is) e número(s) de registro(s) no CREA, especificações técnicas
dos serviços e quan�ta�vos executados.

   14.8.1.3.2.4. No caso de apresentação de mais de 01 (um) atestado para
comprovação  do  quan�ta�vo  mínimo  exigido,  estes  deverão  referir-se  a
períodos concomitantes.

    14.8.1.3.2.5.  Quando  os  atestados  apresentados  referirem-se  à
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subcontratação,  deverão  vir  acompanhados  de  documento  emi�do  pelo
contratante  original,  proprietário  da  obra,  demonstrando  que  a
subcontratação ocorreu com sua plena autorização.

14.8.1.3.3. Qualificação técnico-profissional:

    14.8.1.3.3.1.  Comprovação  de  capacidade  técnico-profissional  de
profissional(is) de nível superior com graduação em engenharia, conforme
Art.  30,  parágrafo  1º,  inciso  I,  da  lei  nº  8.666  de  1993,  devidamente
registrado(s)  no  Conselho  Regional  de  Engenharia  e  Agronomia  -  CREA,
detentor(es) do Acervo Técnico que comprove ap�dão para desempenho de
a�vidades de consultoria ambiental e da(as) respec�va(s) Cer�dão(ões) de
Acervo Técnico – CAT, expedida(s) pelo referido conselho.

     14.8.1.3.3.2. A qualificação técnico-profissional deverá ser comprovada a
par�r  da  apresentação  de  uma  ou  mais  Cer�dões  de  Acervo  Técnico
emi�das por um ou mais profissionais, devendo totalizar a relação acima.

   14.8.1.3.3.3.  As  Cer�dões  deverão  ser  do  �po  CAT  com  Registro  de
Atestado conforme a Resolução CREA Nº 1.025/2009. 

14.8.1.3.4.  O(s)  atestado(s)  ou  cer�dão(ões)  recebido(s)  poderão  ser
diligenciados  e  estarão  sempre  sujeitos  à  verificação  pela  CONTRATANTE
quanto  à  veracidade  dos  seus  respec�vos  conteúdos,  inclusive  para  os
efeitos  previstos  nos  ar�gos  90,  101 e  102 da Lei  nº  8.666/1993 e  suas
alterações.

14.8.1.3.5.  As  empresas  licitantes  deverão  comprovar  o  vínculo  de
profissional(is)  de  nível(is)  superior(es)  com  graduação  em  Engenharia,
devidamente  registrado(s)  no  CREA,  detentor(es)  do  Acervo  Técnico  que
cer�fique(m)  a  ap�dão  para  o  desempenho  de  a�vidades  per�nentes  e
compa�veis com o objeto da licitação, e da(s) respec�va(s) Cer�dão(ões) de
Acervo Técnico – CAT, expedida(s) pelo referido conselho.

     14.8.1.3.5.1.  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 – Copia 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.

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

       14.8.1.3.5.3.  O  Responsável  Técnico  do  contrato,  constante  na  ART
(Anotação de Responsabilidade Técnica), será o elo entre a CONTRATANTE e
a CONTRATADA."

Nefi de Souza Freitas

Pregoeiro
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Documento assinado eletronicamente por NEFI DE SOUZA FREITAS - Matr.0275996-9,
Pregoeiro(a), em 16/11/2021, às 14:09, 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= 74158540 código CRC= 5A7DDE15.
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