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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Planejamento e Avaliação de Obras e Serviços 
Gerência de Planejamento

 

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

RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA DA RESPOSTA DA DILIGÊNCIA 2

OBJETO: 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).

EMPRESA LÍDER: LIDER ENGENHARIA E GESTÃO DE CIDADES LTDA

CNPJ: 23.146.943/0001-22

DOCUMENTAÇÃO: 

Proposta (97285505, 97289107).

Diligência 2 (97434703).

E-mail Resposta Diligência 2: (97552925).

Diligência 3: (97653415)

E-mail Resposta Diligência 3: (97681032)

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
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.

ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL COM A EMPRESA LIDER ENGENHARIA E GESTÃO
DE CIDADES LTDA

CONTRATANTE LOCAL DE
EXECUÇÃO

INÍCIO E
TÉRMINO

RESPONSÁVEL
TÉCNICO

SERVIÇO
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PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE

ADRIANÓPOLIS -
PR

ADRIANÓPOLIS -
PR

30/06/2016
até

23/12/2016

ENG. SANITARISTA
E AMBIENTAL

ROBSON RICARDO
RESENDE

Carteira
Profissional : SC-

996392/D 
Acervo Técnico Nº:

640/2017

Protocolo N°.
:2017/00053356

RNP
Nº:2508313343

 

Objeto do atestado
de capacidade técnica
do Contrato de
prestação de Serviço
Nº 10/2016:
Elaboração do Plano
de Recuperação da
Area Degrada (PRAD)
da área do an�go lixão
de Adrianópolis/SP,
nos termos da
Portaria IAP nº
260/204, contendo
estudo e avaliação
técnica da área,
avaliação dos riscos,
com população
es�mada (IBGE 2010)
em 6.376 habitantes e
área territorial de
1.349,331 km² (IBGE).
Área de levantamento
= 10 hectares.

Descrição completa
do serviço na CAT:
Elaboração do plano
de recuperação da
área degrada (PRAD)
da área do an�go lixão
de Adrianópolis/SP ,
nos termos da
portaria IAP n°
260/204 , contendo
estudo e avaliação
técnica da área,
avaliação dos riscos ,
com população
es�mada (IBGE 2010)
em 6.376 habitantes e
área territorial de
estudo de 10.000,00
m² .

 

Há uma divergência entre o quan�ta�vo apresentado no atestado técnico emi�do pela
Prefeitura de Adrianópolis, equivalente a 10 ha (dez hectares), e o quan�ta�vo constante na Cer�dão
de Acervo Técnico emi�da pelo CREA equivalente a 10.000 m² (dez mil metros quadrados).  
 

CONCLUSÃO

1. Na análise da documentação de qualificação técnico-operacional e técnico-profissional,
foi constatado uma divergência nos valores de área apresentada no Atestado Técnico emi�do



17/10/2022 08:09 SEI/GDF - 97691805 - Relatório Técnico

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=109989581&infra_siste… 3/4

pela PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOUS-PR e na Cer�dão de Acervo Técnico (CAT) emi�da
pelo CREA. O primeiro apresenta uma área de 1.349,331 km², que equivale à área total do município, e
no tópico "1º ETAPA" é apresentada uma "área do levantamento" de 10 hectares. Já no segundo
documento (CAT) são apresentados os itens "Dimensão" e "área territorial de estudo" equivalente
a 10.000,00 m² (o que equivale a 1 hectare) e uma "área de levantamento" de 10 hectares.

2. A empresa em questão encaminhou a Resposta a Diligência 3 (97681032). Foi
apresentado o ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA, há informações sobre a área no tópico "3 - Serviços a
serem prestado, item 001, serviço 1. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DO ENTORNO, b) (...) Área do
levantamento = 10 hectares;" há informações também no serviço "3. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DA
ÁREA, a) Prospecção geo�sica: (...), previsão de 2.100 metros de perfis distribuídos em sete (7) linhas
de 300 metros cada, conformando uma malha regular. O obje�vo é mapear os limites do depósito de
resíduos e, sobretudo determinar eventuais “plumas” de contaminação e seu sen�do de avanço/fluxo;"

3. O termo de referência é claro ao informar a área do estudo de 10 hectares(equivalente
a 100.000,00m²) e no tópico de prospecção geo�sica há uma previsão de 2.100m de perfis com 7 linhas
de 300m cada, conformando uma malha regular, malha esta que seria incompa�vel com uma área de
apenas 10.000,00m²(1 hectare).

4. Conforme projeto básico, tópico 5.2.1, que exige experiência 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, a respec�va proponente atende o mínimo exigido ao
apresentar comprovante de qualificação técnico-operacional com 10 hectares de área de abrangência
do estudo PRAD.

5. Diante do exposto, em relação à qualificação técnica, a proponente atende aos
critérios técnicos da documentação apresentada.

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

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

 

Henrique Campos Amaral Oliveira

Coordenador de Planejamento e Avaliação de Obras e Serviços

COPAS/UGTEC/DITEC/SLU

 

Helena Magalhães Gomes Garcia

Gerente de Planejamento

GEPLAN/COPAS/UGTEC/DITEC/SLU

 

Guillermo Mar�nusso Rodrigues

Analista de Planejamento Urbano e Infraestrutura

GEPLAN/COPAS/UGTEC/DITEC/SLU

Documento assinado eletronicamente por HELENA MAGALHÃES GOMES GARCIA -
Matr.0276557-8, Gerente de Planejamento, em 13/10/2022, às 15:19, 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 GUILLERMO MARTINUSSO RODRIGUES
Matr.0281353-X, Analista de Planejamento Urbano e Infraestrutura, em 13/10/2022, às 15:20,
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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 HENRIQUE CAMPOS AMARAL OLIVEIRA -
Matr.0276261-7, Coordenador(a) de Planejamento e Avaliação de Obras e Serviços, em
13/10/2022, às 15:22, 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= 97691805 código CRC= 331B384C.
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