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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL

Comissão Permanente de Licitação

 

ATA

PROCESSO Nº 00094-00003212/2021-43

INTERESSADO: Serviço de Limpeza Urbana do DF

Referência: Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº 02/2022-SLU/DF, cujo objeto é a pretensa
contratação de empresa para prestação de serviços de transporte para des�nação final de resíduos da
construção civil, podas e volumosos entregues em 23 Pontos de Entrega Voluntária de Pequenos Volumes
(PEV), administração e gestão destas unidades e para a remoção de animais mortos de vias e logradouros
públicos (90269726)

 

Assunto: Resposta ao pedido de esclarecimento 

 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:

Ques�onamento 1: Incompa�bilidade de PBT do chassi do veículo VE001, ANEXO A – Planilha de
Custos Equipamentos:

Resposta: Conforme verificado e confirmado pela área operacional, observa-se, pelas pesagens dos
veículos que estão exercendo o serviço atualmente, que a carga ú�l não é ultrapassada a ponto de
necessitar um chassi de maior PBT.  Em análise dos dados é possível verificar o peso bruto de entrada
médio na URE, o qual, quando calculado para o período do ano de 2021 para este serviço em questão,
resulta no valor de 14,9 toneladas, conforme demonstrado na planilha abaixo re�rada do SGI-SLU:

Tabela 2 - Média de Peso de Entrada (kg)

PEV Média de Peso de Entrada (kg)

PEV Águas Claras 15325,2

PEV Asa Sul 15352,5

PEV Brazlândia 1 14704,0

PEV Brazlândia 2 14931,9

PEV Ceilândia 1 14742,9

PEV Ceilândia 2 14566,7

PEV Gama 15236,3

PEV Guará 15015,1

PEV Planal�na 16136,6

PEV Pôr do Sol 13716,5

PEV Santa Maria 15187,6

PEV Tagua�nga 14705,3

Média Geral     14910,7
Fonte: SGI-SLU

Tabela 3 - Média de Peso Líquido (kg)
 
 

PEV Média de Peso Líquido (kg)

PEV Águas Claras 5574,9
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PEV Asa Sul 5625,3

PEV Brazlândia 1 4957,9

PEV Brazlândia 2 5179,8

PEV Ceilândia 1 5018,3

PEV Ceilândia 2 4807,4

PEV Gama 5438,0

PEV Guará 5342,5

PEV Planal�na 6455,0

PEV Pôr do Sol 3971,5

PEV Santa Maria 5366,6

PEV Tagua�nga 4959,3

Média Geral 5174,2
Fonte: SGI-SLU

Esses pesos podem ser suportados pelo equipamento descrito no Código VE001 "Caminhão toco
poliguindaste duplo".

Isso pode ser explicado pelo �po de resíduo que vem sendo recolhido, seja pela questão de suas
especificidades, seja pelos seus números de vazios ou outras caracterís�cas �sicas. Além disso, cabe
destacar que é feito o controle na operação, por servidores do SLU, para evitar o carregamento de
caminhões de forma excessiva, de maneira que não cause riscos ao serviço e aos seus envolvidos, atenda
a solicitação da contratante  e observe as legislações vigentes. Assim sendo, todo o planejamento para
contratação deste serviço levou em consideração a operação de fato e suas caracterís�cas par�culares,
em busca de a�ngir uma melhor eficiência e economicidade na sua execução. Por conseguinte, não há
necessidade de correção das planilhas e revisão do orçamento de referência.

Em relação aos cálculos apresentados, a proponente considerou um peso de poliguindaste de 3.400kg,
entretanto, em levantamento realizado, foram encontrados equipamentos poliguindaste que
pesam 2.350kg, os quais têm a capacidade de carregar as caçambas que estão dimensionadas para esta
operação. Dessa forma, o veículo Código VE001 "Caminhão toco poliguindaste duplo" apresentado
atende às necessidades do serviço.

Ques�onamento 2: Valores de combus�veis abaixo do valor de mercado:

Resposta: 

A determinação do TCDF, por meio da Decisão n. 252/2020, determinou que o SLU passasse a considerar
um período maior de tempo na análise de preços de combus�veis. A sugestão de ampliação da amostra
teve como resultado a diminuição do preço médio da gasolina e do diesel. O argumento u�lizado pelo
órgão de controle se alinhou à noção de que os preços dos combus�veis sofrem variações constantes e
que, portanto, a u�lização de uma média com período de tempo maior incorporaria oscilações,
favorecendo uma formação de preços mais acurada. Dessa forma, o valor médio do combus�vel é
calculado levando em consideração dados ob�dos através de uma análise histórica. 

O corpo técnico do SLU recebeu uma série de solicitações das empresas contratadas ques�onando a
metodologia adotada e sua capacidade em refle�r a realidade dos preços de mercado, e para dirimir tais
ques�onamentos, fez uma consulta ao TCDF, o qual decidiu por meio do Parecer 472/2022: 

“possibilidade de ser u�lizado pelo SLU, no caso de aplicação devidamente jus�ficada do reequilíbrio
econômico financeiro de contratos, a redução o período de 12 para 6 meses, buscando melhor
compa�bilidade com os preços pra�cados atualmente, considerando a metodologia de ampliação do
número de observações determinada elo TCDF na Decisão nº 252/2020.”

Tendo em vista a pressão inflacionária nos úl�mos meses no país, foi u�lizada série histórica de preços
reduzida para 6 meses, de janeiro a junho de 2022, visando representar as variações do período.
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Portanto, os licitantes deverão apresentar as suas propostas com base no orçamento atualmente previsto
no Edital e em caso de defasagem dos valores, a Contratada poderá solicitar o reequilíbrio dos preços, o
qual será analisado pela área técnica desta autarquia.

Assim, informamos que o edital mantém-se inalterado e o certame ocorrerá normalmente na data e
horário inicialmente divulgados, qual seja: 18/07/2022, às 09 horas.

 

Neide Aparecida Barros da Silva

Pregoeira

Documento assinado eletronicamente por NEIDE APARECIDA BARROS DA SILVA -
Matr.0273561-X, Pregoeiro(a), em 15/07/2022, às 09:59, 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= 91135337 código CRC= BC5C4836.
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