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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL

Comissão Intersetorial de Execução do Plano de Recuperação de
Àreas Degradadas - PRAD

 

Projeto Básico - SLU/PRESI/CPRAD  

1. DECLARAÇÃO DO OBJETO

1.1. O objeto desta licitação define-se por contratação de empresa especializada para revisão e
atualização do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD, das áreas do entorno da Usina de
Tratamento Mecânico Biológico localizado na QNP 28, setor P Sul, Ceilândia-DF, do Serviço de Limpeza
Urbana do Distrito Federal, perfazendo uma área total de 36,1490 hectares (361.490 m²).

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

2.1. Jus�fica�va:

2.1.1. No ano de 2005 o Ministério Público do Distrito Federal e Território - MPDFT firmou o Termo
de Ajustamento de Conduta - TAC n° 13/2005, que tem como par�cipes o Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios - MPDFT, Ministério Público Federal - MPF, Ins�tuto Brasília Ambiental - IBRAM,
SLU/DF (Primeira Compromissária) e QUALIX (Segunda Compromissária).

2.1.2. Este TAC previu uma série de ações de melhoria da qualidade ambiental do Distrito Federal,
dentre elas a recuperação das áreas degradadas no entorno da Usina do P Sul, conforme cláusulas 20 a 23:

"Cláusula 20 - A PRIMEIRA COMPROMISSÁRIA assume a obrigação de
fazer consistente em, no prazo de 180 (CENTO E OITENTA) dias, elaborar e
protocolar junto à SEMARH/DF e IBAMA/DF um Plano de Recuperação de Área
Degradada - PRAD, que contemple todas as áreas degradadas no perímetro da
UCTL e UILE e seus arredores, em Ceilândia, especialmente aquelas de maior
sensibilidade ambiental, adjacentes ou inseridas em áreas de preservação
permanente, ressaltando-se que a recomposição das referidas APPs deve ser
executada conforme programa específico de reflorestamento heterogêneo, com
espécies na�vas regionais, observadas as caracterís�cas das mesmas.
Cláusula 21 - O PRAD deverá ser executado pela BELACAP, com apoio
da SEGUNDA COMPROMISSÁRIA, após aprovação conjunta do IBAMA/DF e
SEMARH, no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a par�r
da data em que se verificar a aprovação pelo órgão que se manifestar por úl�mo,
ficando ainda responsável pelo seu monitoramento durante todo o período
previsto no cronograma de implementação (mínimo 2 anos) e, posteriormente,
enquanto a usina es�ver em operação.

Cláusula 22 - A PRIMEIRA COMPROMISSÁRIA assume a obrigação de
fazer constante em, ao iniciar a execução do PRAD, colocar, em locais acessíveis e
visíveis, placas informa�vas sobre a periculosidade das áreas degradadas e sobre
os processos de recuperação ambiental em execução, que indiquem que as
obras estão sendo realizadas em obediência ao presente Termo.
Cláusula 23 - Findo o prazo estabelecido no cronograma definido para a
execução do PRAD, técnicos do IBAMA/DF e da SEMARH/DF, com o
acompanhamento do Departamento de Perícias e Diligências do Ministério
Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT e da 4ª CCR/MPF, farão vistorias
para constatar se a recuperação atendeu aos parâmetros técnicos específicos,
incumbida a PRIMEIRA COMPROMISSÁRIA a obrigação de fazer constante em
executar as medidas apontadas como necessárias para integral cumprimento do
PRAD, nos prazos estabelecidos pelo Ministério Público."

2.1.3. Em razão do previsto na Cláusula 20 do TAC 13/2005, o SLU licitou em 2012, por meio do
Edital n° 02/2012 - CPL/SLU a elaboração do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD da Usina
do P Sul, tendo sido vencedora a empresa Hollus Serviços Técnicos Especializados Ltda (Contrato n°
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18/2012). A elaboração do PRAD contou com um corpo técnico especializado, envolvendo diversas
especialidades, tais como Eng. Agrônomo, Eng. Florestal, Biólogo, Engenheiro Ambiental, Engenheiro
Eletricista e Civil, Engenheiro Geólogo, Arquiteto e Urbanista e Tecnólogo em Geoprocessamento, e
envolveu o diagnós�co ambiental da área, descrição da situação da área à época (2012) e proposições
para cessar os danos diretos e indiretos na área. 

2.1.4. Após a elaboração do estudo, entregue em janeiro de 2013, não houve sua execução,
ficando o estudo inerte até meados de 2017, quando iniciou-se junto ao IBRAM um processo de solicitação
de Autorização Ambiental. No dia 1º de novembro de 2017, foi emi�da a Autorização Ambiental n°
43/2017, com validade de 3 anos, que estabeleceu as condicionantes, exigências e restrições para sua
execução.

2.1.5. Durante a fase de planejamento da execução do estudo foram iden�ficados elementos com
potencial de impossibilitar a recuperação da Área 6 do PRAD, em especial a existência de ocupações
irregulares no local. Em função das informações prestadas pelo SLU ao IBRAM/DF, foi realizada, em junho
de 2019, audiência de conciliação que resultou na autorização para execução parcial do PRAD, ou seja, a
execução das Áreas 1 a 5, enquanto não se resolve a questão fundiária da Área 6.

2.1.6. Em julho de 2021 a Procuradoria Geral do Distrito Federal - PGDF, após analisar os
documentos elaborados pela comissão, emi�u o parecer Parecer Jurídico n.º 261/2021 - PGDF/PGCONS
(66953292), do d. Procurador do Distrito Federal Luciano Araújo de Castro, e a Cota de Aprovação
(66953292), da d. Procuradora Chefe Subs�tuta Danuza M. Ramos, que ques�onam a “precisão quanto à
quan�dade e qualidade esperadas” da recuperação, assim como a possível desatualização do estudo em
razão do longo prazo transcorrido de sua elaboração até o presente momento, como demonstrado nos
trechos abaixo transcritos:

“Recomenda-se seja cer�ficado se o objeto da contratação está descrito em nível
de precisão adequado quanto à quan�dade e qualidade esperadas, inclusive no
que diz respeito aos dados, informações e projetos necessários à sua
prestação, a fim de evitar, tanto quanto possível, futuras divergências entre os
contratantes e mesmo adi�vos contratuais derivados de um planejamento
insa�sfatório” (Parecer Jurídico n.º 261/2021 - PGDF/PGCONS 66953292)
“Considerando o longo período de tempo decorrido desde a elaboração do
Relatório Final do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas -PRAD (ID
42681423), que se deu em 2013, bem como as informações ali constantes de
existência de morador na Área 1 (item 7.1.2), vejo como recomendável que a
consulente traga aos autos dados complementares recentes, sobre possíveis
invasores nas áreas de interesse da contratação, a fim de que os serviços sejam
adequadamente prestados, tomando-se as necessárias providências quanto a
uma eventual remoção de moradores” (Cota de Aprovação 66953292)

2.1.7. Posterior a elaboração do referido Parecer, o IBRAM/DF emi�u o Parecer Técnico n.º
135/2021 - IBRAM/PRESI/SULAM (70013352), no qual destaca-se o trecho a seguir:

"[...]

DO PARECER
Entende-se que a solicitação feita pelo SLU é passível de execução. No entanto, o
PRAD apresentado no processo é um estudo que analisa a situação da área em
2013, necessitando de atualização quanto a degradação atual. (grifo nosso)
[...]"

2.1.8. Dessa maneira, em razão do longo lapso temporal desde a elaboração do estudo e das
incertezas inerentes a realidade atual da degradação da área, a diretoria autorizou a atualização das áreas
de 1 a 5 do Relatório Final do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD da UTMB P Sul
(71737408).

2.1.9. Em outubro de 2021, a Direção do SLU emi�u a Autorização 76 (71737408),
autorizando a con�nuidade do processo de contratação de atualização do estudo nos moldes sugeridos
pela Comissão Intersetorial de Execução do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD.
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2.2. Da fundamentação Legal:

2.2.1. A contratação obedecerá ao disposto na Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993 e alterações
posteriores, bem como demais norma�vos constante no Instrumento Convocatório.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

3.1. O Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD é um estudo técnico que abrange o
conjunto de programas, técnicas e ações que irão promover a estabilização de processos de degradação e
recuperação da área, propiciando condições de estabelecer um novo equilíbrio dinâmico, com solo apto
para uso futuro e paisagem este�camente harmoniosa. O PRAD pode ser solicitado pelos órgãos
ambientais no decorrer do processo de licenciamento ambiental de a�vidades com potencial de
degradação ou após punições administra�vas por degradação ambiental. No âmbito do Distrito Federal o
Ins�tuto Brasília Ambiental é o órgão responsável por estabelecer os requisitos para elaboração, execução
e monitoramento do PRAD. Dessa maneira, o ato mo�vador da recuperação ambiental da área degradada
e a Instrução Norma�va nº 33/2020 (IBRAM), que estabelece as diretrizes, critérios técnicos e
procedimentos para a promoção de recuperação ambiental no Distrito Federal, e dá providências
correlatas, devem, em conjunto, delinear todo o estudo do PRAD. 

3.1.1. A Revisão e Atualização do PRAD da UTMB P Sul contempla: a revisão de todo o
Relatório Final do PRAD da UTMB P Sul, a ser disponibilizado pela Contratante, a atualização quanto a
degradação atual da área, a revisão e atualização das técnicas de recuperação empregadas no
Relatório Final do PRAD da UTMB P Sul, a elaboração do Relatório Final do PRAD da UTMB P Sul
revisado e atualizado (conforme a Instrução Norma�va n° 33/2020 do IBRAM) e a elaboração do
orçamento para execução do PRAD da UTMB P Sul revisado e atualizado.

3.1.2. A revisão e atualização deverá compreender as Áreas de 1 a 5, conforme a seguir:

3.1.2.1. Área 1: Cabeceiras do córrego do valo, composta por 14,0717 hectares;

3.1.2.2. Área 2: À direita da entrada da UTMB, composta por 3,8436 hectares;

3.1.2.3. Área 3: Topo da chapada situada do lado leste da UTMB, composta por 4,5333
hectares;

3.1.2.4. Área 4: Topo da chapada com bacias de contenção, composto por 8,7722
hectares;

3.1.2.5. Área 5: Perímetro Interno da UTMB, composto por 4,9282 hectares;

3.1.2.6. Total das áreas de 1 a 5: 36,1490 hectares.

3.1.3. Para execução dos serviços a Contratada deverá dispor, no mínimo, dos seguintes
profissionais:

3.1.3.1. Coordenador Sênior - Engenheiro Florestal, Agrônomo, Ambiental ou Biólogo;

3.1.3.2. Engenheiro Civil;

3.1.3.3. Engenheiro Ambiental;

3.1.3.4. Engenheiro Florestal;

3.1.3.5. Engenheiro Agrônomo;

3.1.3.6. Geólogo ou Engenheiro Geólogo; e

3.1.3.7. Proje�sta.

4. DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA

4.1. O Plano de Recuperação de Áreas Degradadas Revisado e Atualizado deverá observar às
especificações definidas no Termo de Ajustamento de Conduta n° 13/2005 (ANEXO A), no Relatório Final
do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas da Usina do P Sul (ANEXO B), elaborado pela empresa
Hollus Soluções Ambientais, na Instrução Norma�va n° 33, de 22 de outubro de 2021, do IBRAM e no
Termo de Referência para Planos de Recuperação de Áreas Degradadas do IBRAM (ANEXO C).

4.2. ESTUDOS PRELIMINARES
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4.2.1. Revisão e atualização do Relatório Final do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas
da Usina do P Sul, destacando-se a degradação atual da área e as mudanças percebidas quanto ao
estudo de 2012.

4.2.2. Os estudos preliminares deverão ser apresentados, para avaliação da CONTRATANTE,
em forma de relatório e deverão conter, no mínimo, o seguinte conteúdo:

4.2.2.1. Dados do Responsável Legal

4.2.2.2. Dados do Responsável Técnico

4.2.2.3. Aspectos Legais

4.2.2.4. Histórico

4.2.2.5. Ato Mo�vador

4.2.2.6. Delimitação espacial das áreas alvo de recuperação

4.2.2.7. Diagnós�co Ambiental

4.2.1.7.1.      Áreas de Influência

4.2.1.7.2.      Meio Físico e Meio Bió�co

4.2.1.7.2.1.     Clima

4.2.1.7.2.2.     Hidrografia e drenagem

4.2.1.7.2.3.     Caracterização Geológica

4.2.1.7.2.3.1.     Geologia Regional

4.2.1.7.2.3.2.     Geologia local

4.2.1.7.2.3.3.     Geomorfologia

4.2.1.7.2.3.4.     Aquíferos

4.2.1.7.2.4.     Topografia

4.2.1.7.2.5.     Solos

4.2.1.7.2.6.     Uso do Solo

4.2.1.7.2.7.     Flora

4.2.1.7.2.8.     Fauna

4.2.1.7.3.     Meio Antrópico 

4.2.1.7.3.1.     Socioeconomia

4.2.1.7.3.2.     Infraestrutura

4.2.1.7.3.3.     Situação Fundiária

4.2.1.7.4.     Situação Atual

4.2.1.7.4.1.     Impactos Ambientais

4.2.1.7.4.2.     Caracterização Geológica dos Locais Afetados

4.2.1.7.4.3.     Determinação da Taxa de Infiltração no Solo

4.2.1.7.4.4.     Lançamentos de Águas Pluviais e Efluentes Líquidos

4.2.1.7.4.5.     Caracterização da Qualidade das Águas

4.2.1.7.4.6.     Medidas de Controle Ambiental Executadas

4.3. ANTEPROJETO

4.3.1. Etapa primordial para concepção e representação das informações técnicas provisórias
de todos os elementos necessários para Recuperação das Áreas Degradadas, devendo apresentar, no
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mínimo, o seguinte conteúdo:

4.3.1.1. Dados do Responsável Legal

4.3.1.2. Dados do Responsável Técnico

4.3.1.3. Aspectos Legais

4.3.1.4. Histórico

4.3.1.5. Ato Mo�vador

4.3.1.6. Delimitação espacial das áreas alvo de recuperação

4.3.1.7. Diagnós�co Ambiental

4.3.1.7.1.      Áreas de Influência

4.3.1.7.2.      Meio Físico e Meio Bió�co

4.3.1.7.2.1.     Clima

4.3.1.7.2.2.     Hidrografia e drenagem

4.3.1.7.2.3.     Caracterização Geológica

4.3.1.7.2.3.1.     Geologia Regional

4.3.1.7.2.3.2.     Geologia local

4.3.1.7.2.3.3.     Geomorfologia

4.3.1.7.2.3.4.     Aquíferos

4.3.1.7.2.4.     Topografia

4.3.1.7.2.5.     Solos

4.3.1.7.2.6.     Uso do Solo

4.3.1.7.2.7.     Flora

4.3.1.7.2.8.     Fauna

4.3.1.7.3.     Meio Antrópico 

4.3.1.7.3.1.     Socioeconomia

4.3.1.7.3.2.     Infraestrutura

4.3.1.7.3.3.     Situação Fundiária

4.3.1.7.4.     Situação Atual

4.3.1.7.4.1.     Impactos Ambientais

4.3.1.7.4.2.     Caracterização Geológica dos Locais Afetados

4.3.1.7.4.3.     Determinação da Taxa de Infiltração no Solo

4.3.1.7.4.4.     Lançamentos de Águas Pluviais e Efluentes Líquidos

4.3.1.7.4.5.     Caracterização da Qualidade das Águas

4.3.1.7.4.6.     Medidas de Controle Ambiental Executadas

4.3.1.8. Técnicas de Recuperação

4.3.1.9. Monitoramento

4.3.1.10. Cronograma de implantação e monitoramento

4.3.1.11. Planilha Quan�ta�va e Orçamento de execução do Plano de Recuperação de
Áreas Degradadas

4.3.1.12. Cronograma Físico de execução do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas
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4.3.2. O seu conteúdo deve conter os Anteprojetos das técnicas a serem u�lizadas, das obras
de Drenagem e de estabilização das voçorocas.

4.3.3. O Anteprojeto deverá ser subme�do à análise prévia pela CONTRATANTE, e após sua
integral aprovação, deve possibilitar a elaboração do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas
Revisado e Atualizado. 

4.3.4. O Anteprojeto poderá ser objeto de consulta prévia aos órgãos de controle ambiental
para manifestação, anuência e correções que se fizerem necessárias.

4.4. PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS REVISADO E ATUALIZADO E
DOCUMENTAÇÃO FINAL

4.4.1. O Plano de Recuperação de Áreas Degradadas Revisado e Atualizado deverá ser
elaborado após aprovação integral das etapas anteriores e deverá considerar todas as observações e
alterações solicitadas pela CONTRATANTE, bem como pelo órgãos de controle ambiental, quando da
análise do Anteprojeto e em reuniões registradas em ata entre a CONTRATADA, a área técnica e a
área demandante da CONTRATANTE.

4.4.2. O Plano de Recuperação de Áreas Degradadas Revisado e Atualizado deverá ser
composto de memoriais descri�vos, cálculos, plantas e desenhos detalhados, especificações técnicas
e execu�vas, cronograma, quan�ta�vos de materiais e equipamentos em forma de planilha, e demais
elementos que sejam necessários e suficientes para adequada execução.

4.4.2.1. Todos os dados constantes do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas
Revisado e Atualizado deverão ser entregues em formato PDF e em formato editável, tais como
DWG, SHP, XML, DOCX entre outros.

4.4.3. A documentação final deverá conter A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica)
devidamente registrada nos conselhos de classe competentes para cada projeto elaborado.

4.4.4. O documento em evidência deverá conter o nome legível, o número do registro no
respec�vo conselho de classe e a assinatura de toda a equipe técnica responsável por sua elaboração,
bem como a indicação de qual parte do relatório esteve sob a responsabilidade direta de cada
técnico.

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

5.1. A empresa licitante deverá apresentar Cer�ficado de Registro ou Inscrição no Conselho
Regional de Engenharia, e Agronomia – CREA ou no Conselho Regional de Biologia - CRBio com dados
atualizados e em plena validade.

5.1.1. 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.

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

5.2. Qualificação técnico-operacional:

5.2.1. Considera(m)-se compa�vel(eis) o(s) atestado(s) de capacidade técnica, emi�dos 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, sendo de comprovação
obrigatória a elaboração de serviços de consultoria ambiental e/ou elaboração de Plano de
Recuperação de Áreas Degradadas em área mínima de 5 hectares, ou 14% da área total do PRAD.

5.2.2. 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.

5.2.3. 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
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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.

5.2.4. 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.

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

5.3. Qualificação técnico-profissional:

5.3.1. Comprovação de capacidade técnico-profissional do profissional responsável
técnico de nível superior com graduação em engenharia Florestal, Agronômica, Ambiental ou
Biologia 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 ou Conselho Regional de Biologia - CRBio,
detentor do Acervo Técnico que comprove ap�dão para desempenho de a�vidades de Estudos
Ambientais de Recuperação de Áreas Degradadas e da(as) respec�va(s) Cer�dão(ões) de Acervo
Técnico – CAT, expedida(s) pelo referido conselho.

5.3.2. A qualificação técnico-profissional deverá ser comprovada a par�r da apresentação de
uma ou mais Cer�dões de Acervo Técnico emi�da pelo profissional que será o Responsável Técnico da
contratação.

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

5.4. Os atestados ou cer�dões recebidos poderão ser diligenciados e estarão sempre sujeitos à
verificação pela CONTRATANTE quanto à veracidade dos seus respec�vos conteúdos.

5.5. 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.

5.5.1. 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.

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

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

5.5.3.1. O Responsável Técnico do Contrato será o Coordenador Sênior, profissional
Sênior da Engenharia Florestal, Agronômica, Ambiental ou Biologia devidamente habilitado
para desempenhar a função.

5.5.3.2. A restrição imposta no item 5.5.3.1 incorre da necessidade, conforme Cláusula
XX do TAC, a qual exige o reflorestamento heterogêneo de áreas de APP com espécies na�vas
da região.
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6. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

6.1. Do Objeto:

6.1.1. A execução será iniciada de acordo com a necessidade desta autarquia e, portanto,
mediante emissão de Ordem de Serviço a ser emi�da pelo Diretor Técnico, conforme art. 4°, inciso IV, da
Instrução Norma�va n° 04, de 03 de maio de 2021.

6.1.2. Os serviços deverão ser executados em total acordo com este Projeto Básico e seu Anexos,
bem como em conformidade com o Cronograma Físico Financeiro e a emissão da Ordem de Serviço
emi�da pela CONTRATANTE.

6.1.3. Os serviços serão medidos e pagos em etapas concluídas de acordo com o cronograma
�sico de entrega das etapas do Relatório.

6.2. Da Equipe:

6.2.1. A empresa CONTRATADA deverá selecionar e preparar rigorosamente os empregados que
irão prestar os serviços, encaminhando pessoas com as funções profissionais pretendidas;

6.2.2. A empresa CONTRATADA deverá, quando da realização de a�vidades in loco, manter o seu
pessoal iden�ficado por crachá ou uniforme e provido dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI,
dentre outros equipamentos eventualmente necessários, que deverão ser imediatamente subs�tuídos
quando verificada alguma irregularidade;

6.2.3. A empresa CONTRATADA deverá subs�tuir quaisquer empregados e funcionários quando,
por incapacidade, ação ou omissão, inclusive inconveniência ou incompa�bilidade de conduta com o
ambiente de trabalho, sejam considerados prejudiciais à prestação de serviços;

6.2.4. A empresa CONTRATADA será responsável pelo fornecimento, manutenção e segurança dos
equipamentos, máquinas, acessórios e utensílios necessários à execução dos serviços;

6.2.5. A CONTRATADA deverá ser responsabilizada, ainda, por todo e qualquer dano que venha a
causar, durante a execução dos serviços, ao local de operação e por eventuais danos que se verificarem em
decorrência da execução dos serviços.

7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

7.1. Do recebimento dos serviços

7.1.1. O Recebimento Provisório do objeto contratual, pelo responsável por seu
acompanhamento e fiscalização, se dará mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias corridos da comunicação escrita do contratado.

7.1.2. O Recebimento Defini�vo por empregado ou comissão designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo de até 90 (noventa) dias
corridos consecu�vos após o decurso do prazo do período de observação ou vistoria que comprove a
adequação do objeto aos termos contratuais.

7.2. Da garan�a contratual

7.2.1. Para o fiel cumprimento das obrigações contratuais, será exigida do licitante vencedor a
prestação de garan�a no ato da assinatura do instrumento contratual no valor correspondente a 5 % (cinco
por cento) do montante do contrato, conforme o edital de licitação e em conformidade com o disposto no
Art. 56 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, cabendo ao contratado optar por uma
das modalidades de garan�a previstas no Parágrafo Primeiro do citado ar�go.

7.2.2. Das penalidades

7.2.3. Pelo descumprimento de cláusulas ou condições deste Projeto Básico serão aplicadas as
penalidades estabelecidas no Decreto nº 26.851/2006 e suas alterações, o qual regulamenta a aplicação
das sanções administra�vas previstas na Lei n.º 8.666/1993.

7.2.3.1. A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restri�va de direitos pelo não
cumprimento das normas previstas nesta licitação e do Contrato dele decorrente, em face do
disposto nos arts. 81, 86, 87 e 88 da Lei 8.666/1993, no âmbito da Administração Direta, autárquica,
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fundacional e das empresas públicas do Distrito Federal, observarão as regras estabelecidas nos
citados norma�vos.

8. FATURAMENTO

8.1. O faturamento dos serviços deverá ser feito após consolidada cada entrega, sendo ainda
prevista uma entrega final de toda a documentação em sua configuração final.

8.2. Os produtos a serem entregues a cada etapa para faturamento são referentes às etapas
discriminadas na Tabela a seguir:

PARCELA PRODUTO %
1ª Parcela Aprovação da 1ª Entrega 20%
2ª Parcela Aprovação da 2ª Entrega 25%
3ª Parcela Aprovação da 3ª Entrega 25%
4ª Parcela Aprovação da 4ª Entrega e Documentação Final 30%

8.3. A medição dos serviços deverá ser realizada ao término de cada etapa realizada, para
composição do faturamento.

8.4. A CONTRATANTE terá o prazo de 15 dias úteis para analisar e receber cada parcela entregue
do produto contratado, devendo apontar a aceitação, ou não, da parcela entregue em processo instaurado
no Sistema Eletrônico de Informações do GDF (SEI-GDF) e encaminhado por o�cio à CONTRATADA.

8.5. A CONTRATADA terá o prazo de 10 dias úteis para realizar eventuais correções, podendo o
prazo ser prorrogado por igual período, desde que devidamente jus�ficado e aceito pela CONTRATANTE.

8.6. Os pagamentos à CONTRATADA somente serão realizados após o recebimento e aceitação
de cada entrega do produto contratado, conforme subitem 8.4.

8.7. Serão deduzidas do faturamento, as eventuais penalidades aplicadas no período, por
cláusulas não cumpridas e previstas no presente instrumento, assim como as divergências levantadas na
conformidade de fornecimento dos serviços.

8.8. Não haverá nenhum pagamento adicional, rela�vo às instalações da Contratada, incluindo,
aluguel, luz, água, encargos federais, distritais e/ou municipais, telefones, fax, microcomputador, linhas de
transmissão de dados, treinamentos de pessoal e despesas mensais, cujos custos estão incluídos 
nos preços propostos

8.9. O prazo para pagamento da fatura será de 30 (trinta) dias contados a par�r da data da
protocolização da documentação fiscal e/ou da entrega dos serviços, desde de que as documentações
protocoladas estejam aptas ao pagamento.

9. DO PAGAMENTO

9.1. O pagamento será feito conforme as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e
Contábil do Distrito Federal, conforme Decreto nº 32.598/2010 e alterações posteriores.

10. ESTIMATIVAS DETALHADAS DOS PREÇOS

10.1. Os quan�ta�vos de referência do SLU foram es�mados conforme planilha orçamentária
constante no ANEXO D (77028069).

10.2. Os quan�ta�vos apresentados na Planilha Modelo de quan�ta�vos/orçamento do SLU,
Anexo E (77028141), devem ser u�lizados pelas licitantes apenas como indica�vos para elaboração de suas
propostas, uma vez que as faturas serão pagas pela parcela do serviços efe�vamente executados.

10.3. O método u�lizado para es�ma�va de preço obedece ao Decreto nº 7.983/2013, que
estabelece regras e critérios para elaboração de orçamento de referência de obras e serviços de
engenharia, que assim determina em seu ar�go 3º: O custo global de referência de obras e serviços de
engenharia, exceto os serviços e obras de infraestrutura de transporte, será ob�do a par�r das
composições dos custos unitários previstas no projeto que integra o edital de licitação, menores ou iguais à
mediana de seus correspondentes nos custos unitários de referência do Sistema Nacional de Pesquisa de
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Custos e Índices da Construção Civil Sinapi, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial
ou que não possam ser considerados como de construção civil.

10.4. O orçamento foi estabelecido com base no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
Índices da Construção Civil – SINAPI – CEF (Data Base: Junho/2022), para os custos rela�vos aos postos de
trabalhos, com as horas es�madas rela�vas a cada profissional envolvido no projeto. 

10.5. Nos preços unitários propostos deverão estar inclusos, obrigatoriamente, todos os custos
diretos e indiretos, além dos encargos de qualquer natureza (seguros em geral, direitos autorais, royal�es,
taxas, impostos, tarifas, fretes e outras quaisquer despesas que se fizerem necessárias)

10.6. O SLU es�ma o valor do projeto em R$ 92.072,56 (noventa e dois mil setenta e dois reais e
cinquenta e seis centavos).

10.7. O Cronograma Físico Financeiro consta no ANEXO F (89459456).

10.8. O modelo de Cronograma Físico Financeiro consta no ANEXO G (89472298).

11. DOS PRAZOS E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

11.1. Dos Prazos:

11.1.1. Após emissão da ordem de serviço, a CONTRATADA terá 24 (vinte e quatro) horas para
dar inicio aos serviços

11.1.2. Os prazos para entrega das etapas previstas devem obedecer aos seguintes prazos,
contados a par�r da emissão da Ordem de Serviço pela CONTRATANTE:

ETAPA PRODUTO PRAZO
1ª

Entrega Estudos Preliminares 30 dias
após OS

2ª
Entrega Anteprojetos 60 dias

após OS
3ª

Entrega
Cronograma Físico-Financeiro, Planilhas, Quan�ta�vos, Memoriais, Cadernos de

Especificações e demais documentações preliminares
90 dias
após OS

4ª
Entrega Plano de Recuperação de Áreas Degradadas Revisado e Atualizado e Documentação Final 120 dias

após OS

11.1.3. No total, o prazo para a execução dos trabalhos abrange 120 (cento e vinte) dias, sendo
inclusos nesse período as etapas de 15 dias para análise e eventual ajuste e correção do
direcionamento dos trabalhos a cada entrega, bem como o período de correção das etapas
preliminares após consulta aos órgãos ambientais.

11.1.4. Os projetos entregues em cada etapa deverão ser detalhados de forma a facilitar a
leitura e a execução do aterro. Após análise dos projetos pelo corpo técnico da CONTRATANTE, e
quando julgarem necessário, poderão ser solicitados complementos a esses. Os projetos somente
serão liberados pelo corpo técnico do SLU se es�verem assinados e acompanhados das respec�vas
ARTs.

11.1.5. O PRAZO DE VIGÊNCIA do contrato, contados a par�r da data de assinatura do
contrato em conformidade com a Lei nº 8.666/93, será de 12 (doze) meses.

11.1.6. O PRAZO DE EXECUÇÃO será de 120 (cento e vinte) dias, contados a par�r da emissão
da ordem de serviço emi�da pela CONTRATANTE, com base no item 11.1.

12. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

12.1. Do regime de execução do serviço:

12.1.1. O regime de execução do serviço se dará por empreitada por preço global. 

12.2. Da Proposta:

12.2.1. Os critérios de julgamento empregados na seleção da proposta mais vantajosa para a
administração serão os de menor preço. A aceitabilidade da proposta de preço ficará a cargo da Licitante.
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12.2.2. As empresas proponentes apresentarão propostas para todos os itens das planilhas, sob
pena de desclassificação. A proponente deverá adotar obrigatoriamente os quan�ta�vos constantes nas
planilhas do SLU/DF para todos os serviços e mão de obra, para efeito de equalização das propostas.

12.2.3. 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, valores estes que não poderão ser
superior ao preço orçado em planilha pelo SLU/DF, apresentado com duas casas decimais, que permi�rá a
escolha da proposta mais vantajosa para o SLU/DF. (Anexos D e E).

12.2.4. Não serão aceitas propostas que não atenderem às especificações e exigências con�das
neste Projeto Básico, bem como aquelas que apresentarem preços excessivos ou manifestamente
inexequíveis, comparados aos preços de mercado, em consonância com o disposto no art. 48, inciso II, §§
1º e 2º da Lei nº 8.666/1993.

12.3. Do serviço terceirizado:

12.3.1. O quadro de servidores dessa autarquia não possui mão de obra capacitada para execução
do objeto, nem possui infraestrutura e materiais próprios adequados, sendo assim, a terceirização dos
serviços faz-se necessária, observando as disposições previstas no Decreto-DF Nº 39.978/2019.

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

13.1. Exercer rigoroso controle sobre os prazos e metas de execução dos serviços, aprovando
eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos.

13.2. Fiscalizar e manter o controle quan�ta�vo e qualita�vo das etapas de projeto entregues
pela CONTRATADA.

13.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor(es) especialmente
designado(s), anotando em registro próprio as falhas detectadas, data de ocorrência, nome dos
empregados eventualmente envolvidos e encaminhar os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.

13.4. Adver�r ou aplicar as sanções previstas neste Projeto Básico quando atestadas
irregularidades ou ocorrências rela�vas ao comportamento de seus profissionais, que venham a ser
consideradas prejudiciais à execução dos serviços.

13.5. Designar servidor para acompanhamento de visitas técnicas ao local onde ocorrerá as obras
objeto do projeto execu�vo.

13.6. Manter a CONTRATADA ciente de seu desempenho verificado na avaliação das etapas de
Projeto, a fim de indicar os ajustes necessários para a melhor prestação dos serviços;.

13.7. No�ficar a CONTRATADA, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da
execução dos serviços e fixar prazo para a sua correção.

13.8. Fornecer à CONTRATADA orientações sobre os procedimentos de execução dos serviços e
sanar quaisquer dúvidas rela�vas ao objeto da contratação.

13.9. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com
as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

13.10. Fazer cumprir as disposições regulamentares dos serviços.

13.11. Solicitar subs�tuição de empregado que apresentar comportamento, capacitação ou
habilitação inadequada.

13.12. Analisar e autorizar o re-trabalho.

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

14.1. Responsabilizar-se pelo registro da Anotação de Responsabilidade Técnica – A.R.T. do
Responsável Técnico do Contrato, conforme dispõe o Art. 1º da Lei nº 6.496/1977 e Art. 3º da Resolução
nº 1.025/2009 – CONFEA.

14.1.1. Em caso de subs�tuição do Responsável Técnico, o currículo de seu subs�tuto deverá
ser previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO e será providenciada nova A.R.T., conforme disciplina a
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Resolução nº 1.025/2009 – CONFEA.

14.2. Executar os serviços de acordo com a tecnologia e metodologia dos padrões de qualidade
exigidos.

14.3. Prover todos os equipamentos necessários ao bom desempenho dos serviços, atendendo
aos melhores padrões de qualidade.

14.4. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quan�ta�vos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja sa�sfatório para o atendimento
ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da
Lei n° 8.666/1993.

14.5. Estar ciente de todos os elementos do projeto antes e durante a execução dos serviços,
devendo informar à fiscalização da CONTRATANTE sobre qualquer eventual incoerência, falha ou omissão
que for constatada.

14.6. Executar os serviços conforme as especificações deste Projeto Básico e de sua proposta,
com os recursos necessários à perfeita execução dos serviços e ao cumprimento das cláusulas contratuais.

14.7. Seguir o Cronograma de execução dos serviços, levando em consideração a eficiência e
produ�vidade de seus funcionários e colaboradores, e os prazos de entrega estabelecidos no contrato.

14.8. Considerar no seu planejamento a possibilidade de atrasos e outros fatores intervenientes
de modo a não descumprir com os prazos es�pulados em contrato.

14.9. Responder pela veracidade de todas as informações constantes na proposta apresentada.

14.10. Cumprir rigorosamente toda a legislação aplicável à prestação dos serviços contratados e as
referentes à saúde e segurança do trabalho vigentes.

14.11. Manter, durante toda a vigência do contrato, em compa�bilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

14.12. Dispor de mão de obra necessária, capacitada e competente para a realização dos serviços 
a serem executados, em quan�dades suficientes para atender ao cumprimento do objeto, em
conformidade com as normas e determinações em  vigor.

14.13. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas e indiretas de seus empregados, incluindo
as obrigações de natureza tributária, trabalhista, previdenciária, fiscal ou resultante de acidente de
trabalho, ou de quaisquer outros bene�cios decorrentes da relação entre os empregados des�nados à
prestação de serviço à CONTRATADA, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à CONTRATANTE.

14.14. Responder civil, criminal e administra�vamente por todos e quaisquer danos materiais e
morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes,
dolosa ou culposamente, à CONTRATANTE, à Administração Pública ou a terceiros.

14.15. Reparar, corrigir, remover ou subs�tuir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo
definido pelo servidor ou comissão responsável pela fiscalização e/ou acompanhamento do contrato, os
serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos
materiais empregados, sempre que no�ficada pela CONTRATANTE.

14.16. Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação
dos serviços.

14.17. Informar à CONTRATANTE acerca de deficiências ou falhas, tanto por parte da CONTRATADA
quanto da CONTRATANTE, que possam, de alguma forma, prejudicar ou interferir na execução dos serviços
objetos dessa licitação.

14.18. Garan�r a regularidade dos serviços, salvo em situações especiais causadas por eventos
alheios ao seu controle, devidamente jus�ficada e aceita pela CONTRATANTE.

14.19. Responsabilizar-se pelo ônus de ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos
a terceiros por culpa sua ou de qualquer de seus empregados, respondendo por ações judiciais que
venham a ser exigidas por força da lei e ligadas ao cumprimento deste Projeto Básico.
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14.20. Cumprir disposições regulamentares e normas técnicas concernentes aos serviços.

15. DA SUSTENTABILIDADE

15.1. A Contratada deverá declarar que atende aos requisitos de sustentabilidade previstos no
art. 2º da Lei Distrital nº 4.770/2012, em conformidade com o Decreto nº 7.746/2012, que regulamenta o
art. 3º da Lei no 8.666/1993, devendo ser observados os requisitos ambientais com menor impacto
ambiental em relação aos seus similares.

16. PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

16.1. O Plano de Recuperação de Áreas Degradadas da Usina de Tratamento Mecânico Biológico
do P Sul está disponível no sí�o eletrônico do SLU, h�ps://www.slu.df.gov.br/wp-
content/uploads/2020/04/PRAD_SITE_ORCAMENTO.pdf.

16.2. É obrigação da empresa ler e conhecer todo o estudo a ser revisado e atualizado.

16.3. A empresa deverá, antes da assinatura do Contrato, apresentar Declaração de
Conhecimento do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas da Usina de Tratamento Mecânico Biológico
do P Sul, preferencialmente em papel �mbrado, de que tomou conhecimento de todos os detalhes que se
farão necessários à apresentação de sua proposta.

17. VISTORIA

17.1. É recomendada a vistoria do local onde serão prestados os serviços por representante legal
da empresa para que se tenha um melhor conhecimento do escopo dos serviços.

17.2. A data e horário da vistoria, poderá ser agendada até 03 (três) dias antes da data limite de
envio das propostas, na Diretoria de Limpeza Urbana do SLU, ou pelos telefones (61) 3213-0170, em dias
úteis, no horário das 8 horas às 12 horas e das 14 horas às 18 horas. Essas vistorias ocorrerão em
companhia de profissional indicado pela Diretoria Técnica.

17.3. Na opção da empresa realizar a vistoria, deverá, no momento de apresentação da
proposta, apresentar Declaração de Vistoria, preferencialmente em papel �mbrado da mesma e com vistas
da fiscalização de que compareceu e vistoriou os locais onde serão executados os serviços, e que tomou
conhecimento de todos os detalhes que se farão necessários à apresentação de sua proposta.

17.4. Caso a empresa não realize a vistoria, deverá, no momento de apresentação da proposta,
apresentar uma Declaração de Abstenção da Vistoria, informando que não a u�lizará para quaisquer
ques�onamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com o contratante e não podendo
alegar futuramente qualquer �po de desconhecimento, em favor de eventuais pretensões de acréscimo
dos preços propostos que poderiam ser avaliados na vistoria.

18. DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1. Os serviços deverão seguir rigorosamente as orientações deste Projeto Básico, seus anexos
e o Relatório Final do PRAD (2013) disponibilizado, todos parte integrantes do Edital;

18.2. Nos valores apresentados, estão incluídas todas as despesas com leis sociais, férias, 13º
salário, insalubridade, despesas diretas e indiretas e BDI, vale-transporte, vale-refeição, café da manhã,
uniformes, veículos e equipamentos;

18.3. Será permi�da a subcontratação compulsória para ME, EPP e MEI até 15%, conforme
indicado na Lei Distrital nº 4.611/2011;

18.4. Os empregados envolvidos nos serviços de campo, deverão estar devidamente
uniformizados e portarem os devidos EPI’s (que deverão estar cer�ficados conforme legislação aplicável),
crachá iden�ficando o empregado e a Contratada;

18.5. Os assuntos técnicos relacionados aos serviços, objeto deste termo, serão discu�dos pelo
SLU, com profissional qualificado indicado pela contratada e aceito pela fiscalização;

18.6. Qualquer dano causado aos sistemas do SLU e dos demais Serviços Públicos e/ou a
terceiros, por empregados da Contratada, será de inteira responsabilidade da Contratada, podendo seu
custo, a qualquer tempo, ser debitado na fatura da medição;

https://www.slu.df.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/PRAD_SITE_ORCAMENTO.pdf
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18.7. Todos os serviços, projetos, sistemas, ferramentas e equipamentos desenvolvidos sob a
gestão da Diretoria Técnica, DITEC/SLU, dentro do presente contrato, terão seus direitos reservados ao
SLU;

18.8. Para efeito de conferência e liberação de medições, todos os recibos e outros �pos de
documentos que comprovem o registrado nas faturas, deverão ser entregues na Diretoria Técnica
DITEC/SLU, até o 5º dia ú�l da sua data de protocolização;

18.9. O SLU se reserva ao direito de solicitar a subs�tuição e/ou exclusão de materiais e
equipamentos que, a seu critério, não estejam atendendo a necessidade do serviço, ou considerados sem
condições de uso;

18.10. A Contratada deverá cumprir rigorosamente a NR 18 (Portaria 3214), mantendo técnicos de
segurança do trabalho em quan�dade de acordo com a norma nas frentes de serviço;

18.11. Os equipamentos deverão estar em perfeitas condições de uso, conforme previsto na
legislação aplicável;

18.12. A fiscalização do SLU/DF fará vistorias iniciais e periódicas, e se necessário solicitará a
subs�tuição dos equipamentos eventualmente u�lizados em campo e considerados sem condições de uso;

18.13. Fazem parte deste Projeto Básico os seguintes anexos:

a) ANEXO A - Termo de Ajustamento de Conduta n° 13/2005 (78026712);

b) ANEXO B - Relatório Final do PRAD (2013) (78025656; 78025725; 78025790; 78025853;
78026066; 78026176; 78026542);

c) ANEXO C - Termo de Referência para Planos de Recuperação de Áreas Degradadas (78026646);

d) ANEXO D - Planilha de Custos com Demonstra�vo de BDI (89459303);

e) ANEXO E - Planilha de Custos Modelo (78025507);

f) ANEXO F - Cronograma Físico Financeiro (89459456).

g) ANEXO G - Cronograma Físico Financeiro Modelo (89472298).
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