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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL

Unidade Geral Técnica 
Coordenação de Planejamento e Avaliação de Obras e Serviços

 

Relatório Técnico - SLU/PRESI/DITEC/UGTEC/COPAS  

RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA

OBJETO: Contratação emergencial de empresa especializada para operação e manutenção da Etapa 4 do
Aterro Sanitário de Brasília, localizado na Rodovia DF 180, km 16 - Proximidades da Estação de
Tratamento de Esgoto - ETE Melchior - Região Administra�va de Samambaia/DF.

CONSÓRCIO SUSTENTARE-VALOR

EMPRESA LÍDER: SUSTENTARE SANEAMENTO S/A

CNPJ: 17.851.447/0001-77

EMPRESA: VALOR AMBIENTAL LTDA

CNPJ: 07.026.299/0001-00

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ 27.997.200,00 (vinte e sete milhões, novecentos e noventa e sete mil
e duzentos reais).

DOCUMENTAÇÃO: Proposta Diligência 1 (96227058).

DA ANÁLISE DA PLANILHA

1. Ao analisar a proposta negociada da referida empresa, verificou-se que o preço global proposto para a
execução do objeto foi de R$ 27.997.200,00 (vinte e sete milhões, novecentos e noventa e sete mil e
duzentos reais) portanto inferior ao preço de R$ 33.310.725,10 (trinta e três milhões, trezentos e dez mil
setecentos e vinte e cinco reais e dez centavos)  es�mado por essa autarquia.

4. Para o cálculo dos "preço Unitário (com BDI)" e "Preço Total", a proponente realizou o
arredondamento automá�co do Excel, gerando em alguns casos o arredondamento para cima, sendo que
o arredondamento deveria ser  para baixo, conforme item 9.3.1.2 do Projeto Básico:

"9.3.1.2 As empresas proponentes e capacitadas para par�cipar do certame
deverão apresentar em suas propostas de preços o valor do preço unitário de
cada item, apresentado com duas casas decimais, que permi�rá a escolha da
proposta mais vantajosa para o SLU/DF (Anexo D - 93714757). Caso seja
necessário arredondamento, deverá dar-se a menor."

2. No entanto, verificou-se que o arredondamento teria um impacto financeiro inferior a
aproximadamente 0,0082% , não gerando alteração do valor unitário a ser pago pela tonelada,
mantendo-se o valor unitário de R$35,35 (trinta e cinco reais e trinta e cinco centavos) e o global de  R$
27.997.200,00 (vinte e sete milhões, novecentos e noventa e sete mil e duzentos reais), resultante da
mul�plicação do unitário pelo quan�ta�vo total a ser executado.

 

Diante do exposto, do ponto de vista técnico,  a proponente atende aos critérios técnicos.

CONCLUSÃO

1. Em relação à análise da Planilha, a proponente atende aos critérios técnicos.
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A presente análise técnica não exclui possíveis entendimentos contrários do Agente de
contratação ou a possibilidade de realizar diligência.

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

 

Fernanda Ferreira de Sousa

Chefe da Unidade Geral Técnica

UGTEC/DITEC/SLU

 

Henrique Campos Amaral Oliveira

Coordenador de Planejamento e Avaliação de Obras e Serviços

COPAS/UGTEC/DITEC/SLU

Documento assinado eletronicamente por FERNANDA FERREIRA DE SOUSA - Matr.0278990-6,
Chefe da Unidade Geral Técnica, em 23/09/2022, às 10:10, conforme art. 6º do Decreto n°
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quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CAMPOS AMARAL OLIVEIRA -
Matr.0276261-7, Coordenador(a) de Planejamento e Avaliação de Obras e Serviços, em
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publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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