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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL
Núcleo de Licitação
EDITAL DE CONSULTA PÚBLICA Nº 02/2021 NULIC/SLU-DF
PROCESSO SEI

00094-00003128/2021-20

OBJETIVO

Credenciamento e habilitação de Cooperativas de Trabalho de Catadores ou Associações de
Catadores, para a prestação de serviço público de processamento de resíduos sólidos urbanos de
triagem, compreendendo as atividades de recepção, triagem, prensagem, enfardamento,
armazenamento e comercialização fruto desta atividade, para atender às necessidades do
Serviço de Limpeza Urbana – SLU/DF, em áreas dos transbordos e no Aterro Sanitário de Brasília.

TIPO

CONSULTA PÚBLICA

INTERESSADO

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL

PARTICIPAÇÃO

Cooperativas de Trabalho de Catadores ou Associações de Catadores conforme estabelecido no
art. 36 da lei nº 12.305/2010.

DATA DA PUBLICAÇÃO

28/10/2021

RECEBIMENTO
PROPOSTAS

29/10/2021 A 16/11/2021 - 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS

DAS

ENDEREÇO ELETRÔNICO

https://www.slu.df.gov.br/consultapublica/

ENDEREÇO SLU/DF

SETOR COMERCIAL SUL – Quadra 08 – Bl. B-50, 6º andar – Ed. Venâncio 2.000 – Brasília – DF

TELEFONE

(61) 3213-0129

E-MAIL

corap@slu.df.gov.br

O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL torna público que realizará chamada pública para credenciamento e
habilitação de Cooperativas de Trabalho de Catadores ou Associações de Catadores, para a prestação de serviço público de
processamento de resíduos sólidos urbanos de triagem, compreendendo as atividades de recepção, triagem, prensagem,
enfardamento, armazenamento e comercialização fruto desta atividade, para atender às necessidades do Serviço de Limpeza Urbana
– SLU/DF, em áreas dos transbordos e no Aterro Sanitário de Brasília, com autorização de uso do espaço público, com fundamento no
art. 7", inciso XI e art. 8", inciso IV, ambos da Lei nº 12.305 de 02 de agosto de 2010, Lei nº 11.445/2007, Lei Distrital nº 5.418/2014,
e em conformidade com o disposto no art. 24, XXVII, da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993, e demais legislações pertinentes.
O credenciamento deverá ser realizado entre os dias 29/10/2021 ao dia 16/11/2021, na sede do SLU/DF localizado no SETOR
COMERCIAL SUL – Quadra 08 – Bl. B-50, 6º andar, protocolo – Ed. Venâncio 2.000 – Brasília – DF, ou por meio do e-mail
corap@slu.df.gov.br,
telefone
(61)
3213-0129.
Outras
informações
poderão
ser
acessadas
no
site
https://www.slu.df.gov.br/consultapublica/
1.

DO OBJETO

1.1.
Chamada Pública para credenciamento e habilitação de Cooperativas de Trabalho de Catadores ou Associações de
Catadores, para a prestação de serviço público de processamento de resíduos sólidos urbanos de triagem, compreendendo as
atividades de recepção, triagem, prensagem, enfardamento, armazenamento e comercialização fruto desta atividade, para atender
às necessidades do Serviço de Limpeza Urbana – SLU/DF, em áreas dos transbordos com autorização de uso do espaço público, a
saber:

1.2.
2.

1.1.1.

Área Especial para Indústria n° 02 lote 4 a 6 - Sobradinho - DF

1.1.2.

Av. do Contorno AE Lote 02 - Gama - DF;

1.1.3.

AE n° 02 Norte - Brazlândia,

1.1.4.

Aterro Sanitário de Brasília localizado na DF 180 Km 51,5 - Samambaia/DF
Dentre as empresas credenciadas, serão contratadas 4 (quatro) cooperativas ou associações.

DA PARTICIPAÇÃO

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=82881834&infra_siste…
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2.1.
Poderão participar do credenciamento Cooperativas de Trabalho de Catadores ou Associações de Catadores
conforme estabelecido no art. 36 da Lei nº 12.305/2010.
2.2.

Não poderão participar:
2.2.1.
pessoa jurídica cujo dirigente, administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja cônjuge,
companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o segundo grau, de:
I - agente público com cargo em comissão ou função de confiança que esteja lotado na unidade responsável pela
realização da seleção ou licitação promovida pelo órgão ou entidade da administração pública distrital;
II - agente público cuja posição no órgão ou entidade da administração pública distrital seja hierarquicamente superior ao
chefe da unidade responsável pela realização da seleção ou licitação. Parágrafo único.
III - detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela demanda ou pela
contratação; ou
IV - autoridade hierarquicamente superior no âmbito de cada órgão ou entidade.
2.2.2.
pessoas jurídicas suspensas temporariamente de participar em licitação e impedidas de contratar no âmbito da
Administração do Distrito Federal, as declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública de todos os
entes da Federação e ainda as que estão sob Impedimento no âmbito da Administração do Distrito Federal.
2.2.3.

3.

servidor, empregado ou dirigente do SLU/DF.

DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA PARA CREDENCIAMENTO E HABILITAÇÃO COM VISTAS À CONTRATAÇÃO

3.1.
Para efeitos de Credenciamento e Habilitação as interessadas deverão atender à documentação prevista no item 1.2
deste. Para efeitos de classificação para uma eventual contratação serão considerados os critérios estabelecidos no item 13 do
Projeto Básico em Anexo.
3.2.

Os documentos que deverão ser apresentados junto à proposta da interessada:
3.2.1.

Formulário de cadastramento, Anexo D (68119117);

3.2.2.

Documento oficial de identidade do representante legal (original e cópia);

3.2.3.

Cópia da Ata atualizada que deu posse a atual diretoria;

3.2.4.

Documento oficial de identidade do representante legal (original e cópia);

3.2.5.

Dados do representante legal, Anexo E (68119137);

3.2.6.
Ata que comprove a identificação do representante legal ou procuração do representante legal da cooperativa
nomeando outro representante legal;
3.2.7.

Declaração que a cooperativa é formada por pessoas de baixa renda;

3.2.8.
Comprovante em nome da contratada que está instalada em infraestrutura coberta adequada para a execução
objeto do contrato. Este espaço poderá ser próprio, alugados ou cedidos;
3.2.9.
3.3.

A contratada deverá estar sediada no Distrito federal;
REGULARIDADE JURÍDICA

3.3.1.
Cópia com reprodução autenticada de Ato Constitutivo, Estatuto em vigor, devidamente registrados e acompanhados
do ato de Eleição dos Administradores, ato de eleição da diretoria, documento pessoal de dirigentes.
3.3.2.

Comprovante de CNPJ;

3.3.3.

Para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa:

3.2.12.1. ata de fundação;
3.2.12.2. estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
3.2.12.3. regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia que os aprovou;
3.2.12.4. editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias;
3.2.12.5. três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões
seccionais; e
3.4.

REGULARIDADE FISCAL-TRABALHISTA
3.4.1.

Prova de regularidade quanto à:
3.4.1.1.
Fazenda Federal, por meio uma única Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com efeito de Negativa
expedida pela PGFN/SRF/MF.;
3.4.1.2.
Trabalhista, mediante CNDT - Certidão Negativa perante a Justiça do Trabalho ou Certidão Positiva com
efeitos de Negativa, de licitantes à Habilitação em Licitação Pública.;
3.4.1.3.
FGTS, mediante CNDT - Certidão Negativa perante a Justiça do Trabalho ou Certidão Positiva com efeitos de
Negativa, de licitantes à Habilitação em Licitação Pública.;
3.4.1.4.

3.5.

Fazenda Distrital, mediante certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa.

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
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3.5.1.

Para a comprovação da qualificação Economico-Financeira:
3.5.1.1.
Comprovação do envio do Balanço Geral e o Relatório do exercício social ao órgão de controle, conforme
dispõe o art. 112 da Lei nº 5.764, de 1971;

3.6.

OUTROS DOCUMENTOS

3.6.1.
Declaração de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de dezesseis anos;
3.6.2.
Declaração atual de Inexistência de fatos impeditivos de habilitação para contratação, ciente da obrigatoriedade de
informar ocorrências posteriores (art. 32, § 2º, da Lei nº 8.666/93)
3.7.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
3.7.1.
Apresentar relação dos associados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que
executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da
cooperativa/associação, respeitado o disposto no inciso XI do art. 4°, inciso I do art. 21 e §§ 2º a 6º do art. 42 da Lei nº 5.764, de
1971;
3.7.2.
Apresentar registro e regularidade junto à Organização das Cooperativas Brasileiras e na entidade estadual, se
houver, mediante apresentação dos estatutos sociais e suas alterações posteriores. previsto no art. 107 da Lei nº 5.764, de
1971;

Parágrafo único: Em se tratando de Associação de Catadores, estará dispensada do item 3.2.13.
3.7.3.

Comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos associados que executarão o contrato;

3.8.
Como critério de classificação para uma eventual contratação e, para efeito de pontuação, as proponentes serão
classificadas em ordem crescente, de acordo com o descrito nos itens a seguir:
3.8.1.

Comprovação de capacidade técnica de manejo de resíduos sólidos:
1.

Contratos com o SLU - 5 pontos;

2.

Contratos com vigência de no mínimo 12 (doze) meses, para o serviço de triagem com entes privados ou
público - 3 pontos.

3.8.2.

Atuação em área mais próxima do local indicado na proposta:
3.8.2.1.

Local da sede da proponente:

1.

Na mesma RA, ou local diferente da RA onde está instalado o local pretendido em até 12Km (considerando o
deslocamento, por caminhão, diário dos resíduos triados) para o CRT da proponente - 3 pontos;

2.

Em local diferente da RA onde está instalado o local em até 20Km (considerando o deslocamento, por
caminhão, diário dos resíduos triados) do CRT da proponente - 2 pontos

3.

Em local diferente da RA onde está instalado o local pretendido superior a 20km (considerando o
deslocamento, por caminhão, diário dos resíduos triados) do CRT da proponente - 1 ponto.

3.8.2.2.

Avaliação de Proposta:

1. Apresentar infraestrutura com no mínimo cobertura proporcional a área de processamento compreendido com
esteira de elevação, esteira horizontal e esteiras paralelas de classificação e rejeito, vedada cobertura em lona ou
similar, piso impermeável com escoamento centralizado de líquidos, banheiros e refeitório proporcionais ao
número de postos de trabalho e ainda máquinas e equipamentos com capacidade de extração, mecânica e
manual, da fração de resíduos recicláveis previsto para o local pretendido, sem escalonamento - 5 pontos;
2. Apresentar infraestrutura similar ao item anterior, com capacidade de extração da fração de resíduos recicláveis
previsto para o local pretendido, com escalonamento para atingir o teto de produção em até 06 (seis) meses - 3
pontos;
3. Apresentar declaração que atenderá com o número de associados para ocupação de todos os postos de trabalho
proporcional à capacidade do local pretendido, para iniciar a operação de acordo com a data prevista na Ordem de
Serviço emitida pelo SLU, sem escalonamento - 5 pontos;
4. Apresentar declaração que atenderá com o número de associados para ocupação de todos os postos de trabalho
proporcional à capacidade do local pretendido, para iniciar a operação de acordo com a data prevista na Ordem de
Serviço emitida pelo SLU, com escalonamento - 3 pontos;
5. Compensação ambiental por meio de paisagismo compreendendo todo o limite do local pretendido - 5 pontos;
6. Compensação ambiental fora do local pretendido na mesma proporção dos limites da área pretendida - 2 pontos;
7. Apresentar associados com comprovação de residência na mesma RA (comprovante de água/luz/telefone no
nome do associado, ou declaração do proprietário do endereço com reconhecimento de firma da assinatura), com
no mínimo 10% dos associados, do local pretendido - 3 pontos.
3.8.3.
Para efeitos de "escalonamento" será considerado o tempo necessário, após a implantação e início efetivo do
trabalho, da infraestrutura de máquinas e equipamentos com pessoal para sua operação e triagem, conforme prazo previsto no
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item 15.1.1 do Projeto Básico em anexo;
3.8.4.
A proponente emitirá declaração de cumprimento da instalação da infraestrutura constante na proposta, que será
avaliada e aprovada pelo SLU;
3.8.5.
Sendo atendida pela proponente toda a documentação exigida válida, assim como todos os critérios
estabelecidos, será considerado forma de desempate a data de entrega da proposta junto ao protocolo físico na sede do Serviço
de Limpeza Urbana - SLU/DF, sendo considerado data e hora da entrega.
4.

ESTIMATIVA DE CUSTOS E QUANTIDADES

4.1.
Os serviços serão remunerados por tonelada comercializada abrangendo o serviço realizado no transbordo ou aterro
sanitário, manejo primário, e no CTR para posterior classificação, prensagem, armazenamento e comercialização, conforme valor
estabelecido na Nota Técnica Conjunta nº 01/2017 (60205947) página 7, aprovada conforme Despacho de acolhimento, publicado no
Diário Oficial do Distrito Federal – DODF, nº 224, pg. 17 do dia 23/11/2017. Adotando faixas de pagamento proporcional ao
percentual de aproveitamento dos resíduos recicláveis coletados, conforme Tabela 2, abaixo:

4.2.
Considerando a estimativa de produção de 250t, 450t, 30t e 350t por mês, para as áreas de transbordos: Área Especial
para Indústria n° 02 lote 4 a 6 - Sobradinho - DF / Av. do Contorno AE Lote 02 - Gama - DF / AE n° 02 Norte - Brazlândia , e o Aterro
Sanitário de Brasília, localizado na DF 180 Km 51,5 - Samambaia/DF, respectivamente, por analogia técnica pelo potencial de
produção, levando em conta a produção de 4 organizações de catadores as quais trabalham nas UTMB's com os resíduos de coleta
convencional, e de acordo com a prestação de contas das mesmas nos últimos 6 meses, a UTMB da Asa Sul/Brasília teve um
processamento em média de 117.197,39 t ao ano, perfazendo uma média de 9.766,45t/mês, dos quais houve reciclagem de
384,84t/mês, representando 4% de resíduos sólidos recicláveis retirados do total de resíduos convencionais recebidos na UTMB. Da
mesma forma a UTMB da Ceilândia que recebeu uma média de 142.208,87 t/ano perfazendo uma média de 11.850,74t/mês, dos
quais houve reciclagem de 529,30t/mês, o que representa 4% de resíduos sólidos recicláveis retirados do total de resíduos
convencionais recebidos na UTMB de Ceilândia, dados de recebimento conforme Relatório SEI-GDF n.º 2/2021
- SLU/PRESI/DILUR/GERAT/NUASA (61609333) item 7. Média da quantidade de recicláveis da coleta convencional que chegam ao ASB
mensalmente e anualmente).
4.3.
Considerando ainda esse Relatório SEI-GDF n.º 2/2021 apresentado, o quantitativo recebido nas áreas de transbordos:
Área Especial para Indústria n° 02 lote 4 a 6 - Sobradinho - DF / Av. do Contorno AE Lote 02 - Gama - DF / AE n° 02 Norte - Brazlândia ,
e o Aterro Sanitário de Brasília, localizado na DF 180 Km 51,5 - Samambaia/DF, foi de: 9.321,87 t/mês; 14.388,33 t/mês; 1.079,38
t/mês e 13.652,80 t/mês, respectivamente, e levando em conta que os contratos para o serviço de triagem hoje não atingem a
totalidade do peso estimado de contratação, que é de 3.611 t/mês, dos quais tem atingido somente 2.576 t/mês; considerando que
houve nova contratação recentemente para um quantitativo de 200t/mês e ainda não houve prestação de contas do processamento
que possibilite o potencial de produção dessa nova contratada. Concluímos que o SLU ainda tem provisionamento de aproximado de
1.035 t/mês. Remontando, portanto à produção das usinas de 4% em detrimento do quantitativo recebidos pelas unidades de
transbordo e do Aterro Sanitário temos uma projeção de produção para resíduos recicláveis nessas unidades de 4%, o que significa o
potencial de produção de 416,35 t/mês, 642,64 t/mês, 48,21 t/mês e 609,79 t/mês, respectivamente.
4.4.
Considerando o saldo ainda a ser atingido, segundo o provisionamento previsto de 1.035 t/mês e a projeção de
reajuste do quantitativo das contratadas que apresentado a média de valor abaixo da projeção de quantitativo a ser atingido esse
valor provisionado poderá atingir, em média 1.531 t/mês portanto elevando o potencial de produção para 370 t/mês, 570 t/mês, 43
t/mês e 540 t/mês, respectivamente. Por se tratar de uma proposta inovadora essa DITEC considera trabalhar com quantitativos
abaixo dessa projeção com margem de segurança quanto ao provisionamento orçamentário para possíveis contratos dos serviços a
serem contratados e considerar os valores propostos de 250t/mês, 450 t/mês, 30 t/mês e 350 t/mês para as áreas de transbordos:
Área Especial para Indústria n° 02 lote 4 a 6 - Sobradinho - DF / Av. do Contorno AE Lote 02 - Gama - DF / AE n° 02 Norte - Brazlândia ,
e o Aterro Sanitário de Brasília, localizando na DF 180 Km 51,5 - Samambaia/DF, respectivamente.
4.5.
Proporcionalmente, considerando que o Ofício 041/2021 da Cooperativa R3 (63738359), considera a possibilidade de
gerar até 360 postos de trabalho para a unidade do Gama, os quantitativos para as outras áreas, levando em conta o potencial de
produção da área apresentada, Gama, representa 37% da produção projetada, conclui-se então que para todas as áreas haverá um
potencial de 973 postos de trabalho para os catadores, distribuídos em; 235 catadores para o transbordo de Sobradinho, 360 para o
transbordo do Gama, 33 para o transbordo de Brazlândia e 345 para o Aterro Sanitário.
4.6.
Com essas projeções as contratação será pela faixa 1 de aproveitamento, Tabela 2, que equivale ao pagamento de R$
248,10 (duzentos e quarenta e oito reais e dez centavos) por tonelada comercializada, e considerando o reajuste feito a partir da
data que foi a base de cálculo da tabela acima (11/2017) até o mês anterior à última contratação (03/2021), que resultou em um
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índice de reajuste de 16,25%, conforme Tabela 3 (https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorIndice.do?
method=corrigirPorIndice). Desta forma o valor ajustado por tonelada comercializada é de R$ 288,43 (duzentos e oitenta e oito reais
e quarenta e três centavos). Com a projeção de custo para as áreas identificadas de:
4.6.1.
Transbordo de Sobradinho - 250 t/mês - R$ 72.107,50 (setenta e dois mil, cento e sete reais e cinquenta
centavos)/mês - unitário e R$ 865.290,00 (oitocentos e sessenta e cinto mil, duzentos e noventa reais)/ano - global;
4.6.2.
Transbordo do Gamas - 450 t/mês - R$ 129.793,50 (cento e vinte e nove mil, setecentos e noventa e três reais e
cinquenta centavos)/mês - unitário e R$ 1.557.522,00 (hum milhão, quinhentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e vinte e dois
reais)/ano - global;
4.6.3.
Transbordo de Brazlândia - 30 t/mês - R$ 8.652,90 (oito mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e noventa
centavos)/mês - unitário e R$ 103.834,80 (cento e três mil, oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos)/ano - global;
4.6.4.
Aterro Sanitário de Brasília - 350 t/mês - R$ 100.950,50 (cem mil, novecentos e cinquenta reais e cinquenta
centavos)/mês - unitário e R$ 1.211.406,00 (hum milhão, duzentos e onze mil, quatrocentos e seis reais)/ano - global.
Tabela 2. Reajuste IPCA

4.7.
Considerando ser uma ação inovadora e que ainda não temos condições técnica de medir sua eficiência, essa equipe
sugere a contratação inicial para uma das áreas para acompanhamento dos resultados previstos e sua eficiência.
4.8.

A CONTRATADA deverá encaminhar proposta de preço convalidando o QUANTITATIVO ESTIMADO de produção;

4.9.
A proposta terá validade mínima de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de sua apresentação, sendo que a
contratada fica liberada dos compromissos caso não seja convocada para contratação dentro do prazo de validade da proposta;
4.10.

5.

A proposta deverá conter:

4.10.1.

Assinada por seu representante legal ou por seu procurador;

4.10.2.

Nome da Contratada;

4.10.3.

Endereço completo;

4.10.4.

Número do CNPJ;

4.10.5.

Identificação dos dados bancários para pagamento do serviço;

4.10.6.

Contato telefônico/fax e email.

DO PAGAMENTO

5.1.
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.
5.2.
Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte do SLU, a parcela devida será atualizada monetariamente,
desde o vencimento da obrigação até a data do efetivo pagamento de acordo com a variação “pro rata temporis” do IPCA do mês
anterior da apresentação da fatura.
5.3.
As empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00
(cinco mil reais), os pagamentos serão feitos exclusivamente, mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário junto ao
Banco de Brasília S/A – BRB. Para tanto deverão apresentar o número da conta corrente e agência onde deseja receber seus créditos,
de acordo com o Decreto n.º 32.767 de 17/02/2011, publicado no DODF nº 35, pág.3, de 18/02/2011.
5.4.
O pagamento dar-se-á mediante emissão de Ordem Bancária – OB, junto ao Banco de Brasília S.A., em Brasília/DF, ou
tratando-se de empresa de outro Estado que não tenha filial ou representação no Distrito Federal, junto ao banco indicado, conforme
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=82881834&infra_siste…
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Decreto nº 32.767/2011, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data de apresentação pela Contratada da documentação fiscal
correspondente e após o atestado da fiscalização do SLU/DF.
6.

DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1.

É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do objeto do Contrato.

6.2.
O contrato será rescindido com a aplicação de multa se confirmado o uso de mão de obra infantil no processamento,
transporte, ou qualquer fase produtiva do bem, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis (Lei Distrital nº 5.061 de 08.03.2013 e
Parecer nº 343/2016 – PRCON/PGDF).
6.3.
A contratada deverá comprovar mensalmente a regularidade no atendimento às suas obrigações de natureza fiscal,
trabalhista e previdenciária relativas a seus empregados, nos termos da Lei-DF nº 5.087/2013.
6.4.

É proibido qualquer conteúdo: (Lei Distrital nº 5.448/2015)
I – discriminatório contra a mulher;
II – que incentive a violência contra a mulher;
III – que exponha a mulher a constrangimento;
IV – homofóbico;
V – que represente qualquer tipo de discriminação.
6.4.1.

Estas disposições aplicam-se às contratações de Cooperativas e Associações de Catadores.

6.4.2.
O uso ou o emprego de conteúdo discriminatório constitui motivo para rescisão do contrato e aplicação de
multa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
6.5.
Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupção coordenada
pela Controladoria Geral do Distrito Federal, por meio do Telefone: 0800-6449060. (Decreto Distrital n.º 34.031/2012).
6.6.
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.
6.7.
Em atendimento à LEI Nº 6.679/2020 , será condição para assinatura de contrato, a comprovação ou o compromisso
de adoção de mecanismos para garantir a equidade salarial entre homens e mulheres com o mesmo cargo, atribuições e tempo de
serviço, e com grau de instrução igual ou equivalente.
7.

ANEXOS

7.1.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:
7.1.1.

ANEXO I - PROJETO BÁSICO (72543608)
7.1.1.1.

Anexo A-I Estudo Técnico Preliminar (68119484)

7.1.1.2.

Anexo A - Nota Técnica Conjunta (68118996)

7.1.1.3.

Anexo B - Publicação DODF, nº 224, pag. 17 do dia 23/11/2017 (68119046)

7.1.1.4.

Anexo C - Nota Técnica SEI GDF nº 61/2018 (68119072)

7.1.1.5.

Anexo D - Formulário de Cadastramento (68119117)

7.1.1.6.

Anexo E - Dados do Representante Legal (68119137)

7.1.1.7.

Anexo F - Decreto Nº 26.851 - Sanções (68119401)

7.1.2.

ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO

7.1.3.

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE

7.1.4.

ANEXO IV - DECLARAÇÃO PARA OS FINS DO DECRETO 39.860/2019
Marcone Mendonça de Araújo
Núcleo de Licitação
Chefe

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021-NULIC/SLU-DF

Projeto Básico
1.

APRESENTAÇÃO

Chamada Pública para cadastramento e habilitação com vistas à contratação de Organizações de Catadores, como
forma de inclusão socioprodutiva pela priorização da contratação de catadores conforme preconiza a Lei 12.305/2010.
2.

OBJETO
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2.1.
Chamada Pública para credenciamento e habilitação de Cooperativas de Trabalho de Catadores ou Associações de
Catadores, com vistas a possíveis contratações, para a prestação de serviço público de processamento de resíduos sólidos urbanos
de triagem, compreendendo as atividades de recepção, triagem, prensagem, enfardamento, armazenamento e comercialização fruto
desta atividade, para atender às necessidades do Serviço de Limpeza Urbana – SLU/DF, em áreas dos transbordos, a saber, Área
Especial para Indústria n° 02 lote 4 a 6 - Sobradinho - DF; Av. do Contorno AE Lote 02 - Gama - DF; AE n° 02 Norte - Brazlândia, e no
Aterro Sanitário de Brasília localizado na DF 180 Km 51,5 - Samambaia/DF, com autorização de uso do espaço público.
3.

JUSTIFICATIVA

3.1.

DO HISTÓRICO

A gestão integrada de resíduos sólidos compreende um conjunto de alternativas voltado para reduzir, mitigar, evitar ou
mesmo eliminar os problemas relativos aos resíduos sólidos urbanos. Dentre as alternativas, sobressaem a coleta seletiva com a
inserção socioeconômica de catadores de materiais recicláveis. Categoria esta reconhecida em 2002, após intensas mobilizações em
nível nacional, enquanto profissionais os quais estão descritos, por meio do Código Brasileiro de Ocupações - 5192, como pessoas e
grupos que coletam, transportam, realizam a triagem e vendem materiais recicláveis como papel, papelão, plásticos, metais e vidros.
São profissionais essenciais ao alcance dos objetivos previstos para coleta seletiva e ao atendimento à legislação que abrange a
temática dos resíduos sólidos urbanos no país.
A contratação dos serviços realizados pelas cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis
favorecerem o aumento significativo da quantidade de resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis secos que será reintroduzida à
cadeia produtiva, especialmente de reciclagem; reduzirá os impactos negativos atrelados a disposição final incorreta; atenuando
significativamente os riscos à saúde da população e dos profissionais envolvidos direta e indiretamente; motivando mudanças
expressivas nas condições de trabalho e de vida dos catadores de materiais recicláveis. Considerando ainda que os contratos para os
serviços atuais ainda não expressam resultados tão significativos em termos; qualitativa e quantitativamente, uma vez que ainda não
temos uma correta e eficaz separação dos resíduos recicláveis dos não recicláveis em sua origem.
Portanto para que possamos melhorar o atendimento dessas necessidades do SLU, quanto aos resíduos recicláveis, se
faz necessária novas ações e maior intensificação nas ações em execução, sejam elas no processamento dos resíduos urbanos, sejam
elas em um programa mais extenso e agressivo quanto a mobilização junto à população. Dentre tais intensificações de ações em
execução esse SLU foi provocado por meio do Ofício 041/2021 da Cooperativa R3 (63738359), contratada atualmente para prestação
do serviço de coleta seletiva para parte da Região Administrativa - RA de Santa Maria. A Proposta apresentada é fundamentada em
serviço que já vem sendo realizado por meio de outras cooperativas e associações de catadores, serviço de triagem, no entanto a
Proposta trás uma inovação de processamento, tanto pela metodologia quanto pelos custos.
A Chamada Pública proposta, portanto, tem como objetivo a contratação e uma, única, cooperativa ou associação por
área, para o serviço de triagem nos mesmo moldes dos contratos vigentes com a inovação proposta por meio do Ofício 041/2021 da
Cooperativa R3 (63738359), que prevê o incremento da instalação de uma infraestrutura com máquinas, equipamentos e
profissionais responsáveis pelo processamento sob responsabilidade e custo da cooperativa, assim como a mobilização e
desmobilização de toda essa estrutura, sem ônus para o Governo do Distrito Federal. Desse modo desonerando os altos custos que
hoje exigentes no erário público para a implantação desse processamento proposto. Promovendo uma verdadeira inovação ao
processamento dos resíduos convencionais otimizando a triagem para melhores resultados na obtenção dos resíduos recicláveis
fruto dessa inovação. Essa proposta vem em anseio das dificuldades que o SLU tem enfrentado tanto para melhor mobilização da
fonte geradora dos resíduos, assim como da retirada da fração de resíduos recicláveis que ainda são misturados junto com a coleta
convencional, que hoje passam sem nenhuma forma de triagem, e que são destinados para o aterro de Brasília, abreviando assim sua
vida útil.
A Chamada Pública proposta, por sua vez, ampliará a possibilidade para surgirem propostas semelhantes ao Ofício
041/2021, citado em epígrafe, assim como abrirá caminhos para possíveis novas propostas de inovação a certa de uma sistemática
que já vem sendo vivenciada pelas cooperativas e associações de catadores do DF nos dias de hoje, de forma a produzir, transforma e
comercializar os resíduos com potencial de reciclagem que atualmente são desperdiçados pelo seu não reaproveitamento,
descartados de forma incorreta (misturado com os resíduos orgânicos).
A Chamada Pública tem vistas à contração de uma só cooperativa ou associação de catadores, inicialmente, para uma
das áreas, vislumbra ampliar a contratação para o serviço de triagem para as demais áreas, atrelada a inovações a serem propostas
tendo como contrapartida a autorização do uso do espaço público do SLU nas áreas de transbordo e Aterro Sanitário de acordo com
demanda de disponibilidade orçamentária e estratégica do SLU, podendo inicialmente o serviço ser contratado nesse formato como
"piloto" em somente uma das áreas para acompanhamento, monitoramento e avaliações regulares dos resultados e com isso a
demonstração empírica da viabilidade dessa modalidade de contratação do serviço público para triagem.
As áreas identificadas como possível para implantação da proposta apresentada por meio do Ofício 041/2021 da
Cooperativa R3 (63738359), ou outras propostas similares serão as áreas onde se encontram os transbordos: Área Especial para
Indústria n° 02 lote 4 a 6 - Sobradinho - DF / Av. do Contorno AE Lote 02 - Gama - DF / AE n° 02 Norte - Brazlândia , e o Aterro
Sanitário de Brasília, localizando na DF 180 Km 51,5 - Samambaia/DF. As áreas a serem implantadas o serviço de triagem deverão
constar da proposta para posterior parecer e manifestação do SLU, por meio de sua equipe técnica.
Se faz necessário que as interessadas já tenham experiência no manejo e processamento de resíduos sólidos urbanos
com foco nos resíduos sólidos recicláveis, seja por meio de contratos junto ao SLU para o serviço de triagem ou pelo serviço público
de coleta seletiva. Tal critério se mostra necessário para obtenção dos resultados esperados, considerando o conhecimento e prática
dos resíduos que serão dispostos para realização dos trabalhos.
A ampliação de ações para aumentar o quantitativo, assim como a qualidade de recuperação dos resíduos recicláveis
do DF é fundamental para ampliação da vida útil do Aterro Sanitário de Brasília, assim como para reduzir o uso de água e energia na
produção de novos bens de consumo, além da matéria prima, a geração de emprego e renda para catadores em uma cadeia de
benefícios, tendo como resultado qualidade de vida para a população do Distrito Federal.
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=82881834&infra_siste…
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DA CONTRATAÇÃO POR DISPENSA

3.2.1.
Trata-se de objetivo final da Chamada Pública a contratação social, com dispensa de licitação devido ao caráter de
inclusão socioprodutiva de catadores, conforme previsão legal na Lei nº 12.305/2010 e Lei nº 11.445/2007. Esta modalidade de
contrato somente se aplica às cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis, constituídas exclusivamente por
pessoas de baixa renda, para prestação do serviço de coleta seletiva e triagem de materiais recicláveis secos. Trata-se de
cumprimento da Política Nacionais de Resíduos Sólidos e Saneamento Básico no que tange à inclusão socioprodutiva dos catadores.
3.2.2.
A Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, em seu artigo 57, ainda sobre a contratação de organizações de catadores,
altera dispositivo da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, permitindo a contratação, por dispensa de licitação, de cooperativas e
associações de catadores para o manejo que compreendendo entre outros a coleta, transporte, processamento de resíduos sólidos
urbanos recicláveis secos e ou reutilizáveis.
3.2.3.
Além disso, a Lei nº 12.305 de 02 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, define, como
responsabilidade do órgão titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, estabelecer sistema de
coleta seletiva para viabilizar o retorno ao ciclo produtivo dos resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis oriundos dos serviços de
limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, que perpassa diretamente pelo objeto desta contratação.
3.2.4.
A presente contratação dos serviços atenderá às necessidades de manejo da triagem dos resíduos sólidos recicláveis
para fins de reuso ou reciclagem, podendo ser de tratamento, inclusive por compostagem, e de disposição final dos resíduos
relacionados na alínea "c" do inciso "I" do caput do art. 3° da Lei nº 11.445/2007, e conforme estabelecido na Lei nº 12.305/2010,
art. 36, a prioridade de contratação de cooperativas e ou associações de catadores para a realização da coleta seletiva e triagem por
dispensa de licitação, amparado no art. 24 XXVII, da Lei de Licitações nº 8.666/93:
Art. 36. No âmbito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, cabe ao titular dos
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, observado, se houver, o plano municipal
de gestão integrada de resíduos sólidos:
§ 1o Para o cumprimento do disposto nos incisos I a IV do caput, o titular dos serviços públicos de limpeza
urbana e de manejo de resíduos sólidos priorizará a organização e o funcionamento de cooperativas ou de
outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas
de baixa renda, bem como sua contratação.
§ 2o A contratação prevista no § 1o é dispensável de licitação, nos termos do inciso XXVII do art. 24 da Lei
no 8.666, de 21 de junho de 1993.

3.2.5.
A contratação proporcionada pelo Chamamento Público para cooperativas e ou associações de catadores por meio de
dispensa de licitação vem de encontro a legislação que trata de licitações e contratos administrativos da Lei 8.666/93 e nova Lei
14.133, 2021 que substituirá, integralmente em 2 anos a Lei 8.666/93, que preconiza:
CAPÍTULO VIII
DA CONTRATAÇÃO DIRETA
...
Seção III
Da Dispensa de Licitação
Art. 75. É dispensável a licitação:
...
IV - para contratação que tenha por objeto:
...
j) coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis em áreas
com sistema de coleta seletiva de lixo, realizados por associações ou cooperativas formadas exclusivamente
de pessoas físicas de baixa renda reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis,
com o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde pública.
...

3.2.6.
Há de se destacar ainda que as contratações propostas por meio da Chamada Pública, por dispensa de licitação, vem
respaldada por intensa necessidade de amparo social a grupos de catadores que recentemente ficaram em situação de extrema
vulnerabilidade, visando a própria segurança dos catadores que se encontravam com atividade de manejo de resíduos recicláveis,
inclusive em instalações insalubres de moradia em locais impróprios e muitas vezes no mesmo local que realizam esse trabalho no
cerrado ou áreas verdes públicas. Outro risco iminente quanto a esse trabalho é o acúmulo de resíduos recicláveis, em área e de
forma irregulares, potencializando a atração e proliferação de vetores, espalhamento de resíduos nas vias como plásticos e papeis e
por fim o risco de incêndio de grandes proporções.
3.2.7.
Outro ponto de extrema relevância é a extração dos resíduos sólidos recicláveis à partir dos resíduos convencionais
destinados às áreas de transbordos e aterro sanitário em coletas convencionais que são destinadas diretamente para as áreas de
transbordos e aterro sanitário, que não tem trabalho de catadores nem outras formas e metodologias para a extração da parcela de
resíduos recicláveis que ainda vem misturados aos resíduos da coleta convencional. Segundo estudos do SLU temos hoje uma fração
de aproximadamente 488 t/dia resíduos recicláveis aterrados no Aterro Sanitário de Brasília que são misturados aos resíduos da
coleta convencional que não são separados corretamente dos transbordos de Sobradinho, Gama, Brazlândia e coletas porta a porta
que seguem diretas para o Aterro Sanitário, segundo a Tabela 1. Quantidade e porcentagem de resíduos provenientes de cada
unidade do SLU e destinados ao ASB. do Relatório SEI-GDF n.º 2/2021 - SLU/PRESI/DILUR/GERAT/NUASA (61609333), conforme
transcrição abaixo.
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Tabela 1. Quantidade e porcentagem de resíduos provenientes de cada unidade do SLU e destinados ao ASB.
Unidades
Transbordo Gama
Direto para o ASB
UTMB P Sul
Transbordo Sobradinho
Transbordo Asa Sul
UTMB Asa Sul
Transbordo Psul
Transbordo Brazlândia
Coleta Seletiva
Total

Resíduos encaminhados para
ASB (t/ano)
172.659,93
163.833,56
121.282,37
111.862,38
77.423,57
39.388,98
20.394,20
12.952,57
10.094,05
729.891,61

Recicláveis encaminhados para
ASB (t/ano)
47.545,04
41.546,42
38.349,49
30.783,05
16.358,17
12.454,80
5.108,61
3.238,14
7.288,91
202.672,63

Porcentagem
23,46%
20,50%
18,92%
15,19%
8,07%
6,15%
2,52%
1,60%
3,60%
100,00%

Figura 1. Porcentagem de recicláveis que chegam ao ASB provenientes de cada fluxo de transporte de resíduos domiciliares.

3.2.8.
É responsabilidade do SLU, como titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, ou
seja, cabe a esta autarquia, priorizar a contratação de organizações de catadores de materiais recicláveis para a operação dos
serviços, assim como "incentivo...ao desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais
reutilizáveis e recicláveis (IV do Capítulo III, DOS INSTRUMENTOS, do art. 6° da Lei N° 12.305, de 2 de agosto de 2010). Isso implica
em buscar meios e novas ações, assim como a inovação apresentada por meio do Ofício n° 41/2021 - Cooperativa R3 (63738359), o
qual apresenta um proposta para potencializar a extração da fração de resíduos recicláveis, que hoje estão misturados nos resíduos
da coleta convencional e que vem sendo dispostos no aterro sanitário, mas se faz necessário que o SLU viabilize ação proposta por
meio da contratação proposta para o serviço de triagem nas áreas identificadas, nas condições do Ofício, assim como de proposta
semelhante a ser apresentada por meio da Chamada Pública proposta.
3.2.9.
Deve, ainda, ser observada a Lei Distrital nº 5.418 de 24 de novembro de 2014, que dispõe sobre a Política Distrital de
Resíduos e que incentiva programa que priorizem o catador como agente de limpeza, de coleta seletiva assim como o
reaproveitamento dos resíduos sólidos, incluídos a recuperação e o aproveitamento energético.
3.3.

DA RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – SLU

3.3.1.
O SLU é o responsável pela gestão dos resíduos sólidos urbanos e desenvolve suas atividades em conformidade com a
legislação. Nesse sentido, estão compreendidos, dentro das suas atribuições, os serviços relacionados no seu art. 7º da Lei nº
11.445/2007, conforme transcrição:
Art. 7º Para os efeitos desta Lei, o serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos
é composto pelas seguintes atividades:
I - de coleta, transbordo e transporte dos resíduos relacionados na alínea c do inciso I do caput do art.
3o desta Lei;
II - de triagem para fins de reuso ou reciclagem, de tratamento, inclusive por compostagem, e de disposição
final dos resíduos relacionados na alínea c do inciso I do caput do art. 3º desta Lei.
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4.

DAS ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇOS

4.1.

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO E LOCAL DE EXECUÇÃO

4.1.1.
Recepção, triagem, classificação, prensagem, enfardamento, armazenamento e comercialização dos materiais
recicláveis passíveis de recuperação;
4.1.2.
Acondicionamento e remoção do rejeito resultado do serviço do item anterior, para área de "rampa" dos transbordos
ou área de aterramento final, em se tratando do Aterro Sanitário de Brasília;
4.1.3.
Processamento dos resíduos sólidos urbanos executados em espaço adequado dentro das áreas de transbordos e
suficiente para o manejo dos resíduos, de acordo com a projeção do volume estimado, sem que interfira na operação de rampa e
carregamento dos resíduos para transferências dos resíduos para o Aterro Sanitário, em se tratando do Aterro Sanitário a proposta
deverá apresentar área compatível com a atividade operacional do Aterro, sem interferência em qualquer operação realizada no
mesmo;
4.1.4.
Só poderão ser recebidos e triados os resíduos oriundos da coleta convencional realizada pelo SLU, conforme Instrução
Normativa n° 02, de 14 de janeiro de 2020 do SLU.
4.1.5.

A proposta deverá ser feita levando em consideração as áreas disponíveis conforme imagens abaixo:
Imagem 1. Área disponível para a instalação da unidade de triagem no Aterro Sanitário de Brasília

Imagem 2. Área disponível para a instalação da unidade de triagem no Transbordo de Brazlândia
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Imagem 3. Área disponível para a instalação da unidade de triagem no Transbordo do Gama

Imagem 4. Área disponível para a instalação da unidade de triagem no Transbordo de Sobradinho
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4.1.6.
Caso haja necessidade de pequenas alterações nas áreas devido às dimensões do projeto apresentado, o SLU avaliará
e julgará a possibilidade de alteração dos limites definidos;
4.1.7.
O SLU disponibilizará os resíduos da coleta convencional e a autorização de uso do espaço público, e em contrapartida,
a proposta deverá apresentar a Instalação de infraestrutura coberta (vedado cobertura de lona ou similar) com piso impermeável e
sistema de drenagem; máquinas e equipamentos com profissionais técnicos responsáveis pela infraestrutura, máquinas,
equipamentos, saúde e segurança dos trabalhadores e catadores, proporcionais à quantidade de resíduos a serem manejados
previstos para cada área, conforme previsto nos itens 11.9.1 a 11.9.4 deste;
4.1.8.
A infraestrutura deverá ser dimensionada atendendo todas as normas vigentes, garantindo assim sua integridade
estrutural. Deverá ser feita manutenções periódicas nas estruturas e instalações de forma a sempre garantir suas condições de uso;
4.2.
Os serviços necessários ao atendimento do objeto deste Projeto Básico serão executados, em conformidade com as
especificações nele constantes, devendo obedecer às leis de regência e normas de segurança, ambientais, princípios e
procedimentos operacionais estabelecidos pelo SLU.
5.

DA DESTINAÇÃO DOS REJEITO

5.1.
A destinação dos rejeitos deverão ser dispostos diretamente na área operacional do transbordo, sem prejuízo da área
de operação, compreendido como área de armazenamento primário, rampa e condutor afunilado para carregamento de veículos
pesados para a remoção dos rejeitos.
6.

DO ACONDICIONAMENTO

6.1.
A Contratada deverá disponibilizar local coberto para todo o manejo dos resíduos da coleta convencional, à partir das
esteiras de elevação para o abastecimento, assim como das esteiras horizontais que ficam na sequência, para realização da triagem
primária, sendo dispensada a cobertura para a saída dos rejeitos para disposição na área operacional do transbordo. Quanto a
fração de recicláveis retirada deverá ser encaminhada para o Centro de Triagem de Resíduos - CTR de cooperativa/associação de
catadores da contratada, ou local indicado pelo SLU, para posterior classificação, prensagem, armazenamento e comercialização. Esse
acondicionamento no local não poderá ser superior à 1 (um) dia útil, de sua extração, devendo nesse período ser acondicionados em
bag's, conteineres ou similares, não sendo admitido o seu acondicionamento sem contenedor ou a céu aberto.
7.

DOS HORÁRIOS

7.1.
A contratada deverá apresentar em sua proposta dias, turnos e horários que executará os serviços para avaliação e
aprovação do SLU, preferencialmente adequar-se ao funcionamento operacional do transbordo.
8.

DAS EQUIPES

8.1.
A Contratada manterá o número mínimo de associados necessários ao manejo dos resíduos recebidos, proporcional à
quantidade de resíduos e infraestrutura que tiver disponível para o manejo da área pretendida, demonstrado na proposta, admitido
o escalonamento proporcional à metas definidas.
9.

DOS UNIFORMES E EPI

9.1.
O uso de uniformes, conforme modelo da contratada, constando a identificação do SLU para posterior aprovação
deste, além dos equipamentos de proteção individual, são de uso obrigatório para todos os associados dos serviços do serviço
contratado, sendo esses compostos por: calça, camisa, calçado apropriado e demais EPI's relacionados na Planilha de Custo que
compõe a Nota Técnica Conjunta nº 001/2017 Anexo A (68118996 página 6).
10.

CRITÉRIO PARA COMPOSIÇÃO DO PREÇO
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10.1.
Preço global calculado por Nota Técnica Conjunta nº 01/2017 Anexo A (68118996 página 7), que conclui a
remuneração por tonelada triada e comercializada, conforme valor estabelecido nessa Nota Técnica, aprovada pelas autoridades
competentes, de acordo com o Despacho de acolhimento, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF, nº 224, pg. 17 do
dia 23/11/2017 Anexo B (68119046).
11.

ESTIMATIVA DE CUSTOS

11.1.
Considerando o DECRETO Nº 39.453, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2018. que estabelece que, em contratações de bens e
serviços, que o valor pago não seja superior à média de preços do mercado, no âmbito do Distrito Federal, e que preços públicos
referentes a aquisições ou contratações similares realizadas pelo Distrito Federal e demais entes públicos.
11.2.
Quanto ao preço vale ressaltar, além da justificativa constante na Nota Técnica Conjunta nº 001/2017 Anexo A
(68118996), ressaltamos a Nota Técnica SEI GDF nº 61/2018 - SLU/PRESI/DITEC Anexo C (68119072), nos item 6.2 e 6.3 que
evidenciam a justificativa pela não apresentação de pesquisa de preços para o serviço, considerando as características das
organizações de catadores e similaridade do serviço. Esse preço é o mesmo que vem sendo praticado pela entidade em contratos
similares com associações ou cooperativas de catadores atualmente, ou seja, são compatíveis com preços de mercado.
"(...)
6.2 Tendo em vista a fragilidade organizacional e de gestão das cooperativas e associações de catadores,
inerente à sua condição socioeconômica, as cooperativas e associações se baseiam, na elaboração de suas
propostas, nos parâmetros de formação de preços do Projeto Básico. Dessa forma, as propostas de preço de
cooperativas diferentes praticamente não apresentariam variação dos seus custos unitários.
6.3 Assim, a não realização de pesquisa de preço, seja mediante a utilização de preços públicos referentes a
contratações similares, ou a obtenção de orçamentos de outras cooperativas ou associações, por meio de
proposta escrita, justifica-se pelo fato de que a composição dos preços é vinculada ao circuito específico da
região na qual o serviço é realizado. Ou seja, não há propostas similares uma vez que o serviço é específico.
6.4
Finalmente, é importante reiterar que, para a formação do preço do Projeto Básico para esta
contratação, foram utilizados dados oficiais do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da
Construção Civil SINAPI, e da Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2018, que refletem os preços de mercado.
(...)"

11.3.
Os serviços serão remunerados por tonelada comercializada abrangendo o serviço realizado no transbordo ou aterro
sanitário, manejo primário, e no CTR para posterior classificação, prensagem, armazenamento e comercialização, conforme valor
estabelecido na Nota Técnica Conjunta nº 01/2017 (60205947 página 7), aprovada conforme Despacho de acolhimento, publicado no
Diário Oficial do Distrito Federal – DODF, nº 224, pg. 17 do dia 23/11/2017. Adotando faixas de pagamento proporcional ao
percentual de aproveitamento dos resíduos recicláveis coletados, conforme Tabela 2, abaixo:
Tabela 2. Quadro resumo preço/tonelada

11.4.
Considerando a estimativa de produção de 250t, 450t, 30t e 350t por mês, para as áreas de transbordos: Área Especial
para Indústria n° 02 lote 4 a 6 - Sobradinho - DF / Av. do Contorno AE Lote 02 - Gama - DF / AE n° 02 Norte - Brazlândia , e o Aterro
Sanitário de Brasília, localizado na DF 180 Km 51,5 - Samambaia/DF, respectivamente, por analogia técnica pelo potencial de
produção, levando em conta a produção de 4 organizações de catadores as quais trabalham nas UTMB's com os resíduos de coleta
convencional, e de acordo com a prestação de contas das mesmas nos últimos 6 meses, a UTMB da Asa Sul/Brasília teve um
processamento em média de 117.197,39 t ao ano, perfazendo uma média de 9.766,45t/mês, dos quais houve reciclagem de
384,84t/mês, representando 4% de resíduos sólidos recicláveis retirados do total de resíduos convencionais recebidos na UTMB. Da
mesma forma a UTMB da Ceilândia que recebeu uma média de 142.208,87 t/ano perfazendo uma média de 11.850,74t/mês, dos
quais houve reciclagem de 529,30t/mês, o que representa 4% de resíduos sólidos recicláveis retirados do total de resíduos
convencionais recebidos na UTMB de Ceilândia, dados de recebimento conforme Relatório SEI-GDF n.º 2/2021
- SLU/PRESI/DILUR/GERAT/NUASA (61609333 item 7. Média da quantidade de recicláveis da coleta convencional que chegam ao ASB
mensalmente e anualmente).
11.5.
Considerando ainda esse Relatório SEI-GDF n.º 2/2021 apresentado, o quantitativo recebido nas áreas de transbordos:
Área Especial para Indústria n° 02 lote 4 a 6 - Sobradinho - DF / Av. do Contorno AE Lote 02 - Gama - DF / AE n° 02 Norte - Brazlândia ,
e o Aterro Sanitário de Brasília, localizado na DF 180 Km 51,5 - Samambaia/DF, foi de: 9.321,87 t/mês; 14.388,33 t/mês; 1.079,38
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=82881834&infra_sist…

13/52

28/10/2021 10:24

SEI/GDF - 72915028 - Edital

t/mês e 13.652,80 t/mês, respectivamente, e levando em conta que os contratos para o serviço de triagem hoje não atingem a
totalidade do peso estimado de contratação, que é de 3.611 t/mês, dos quais tem atingido somente 2.576 t/mês; considerando que
houve nova contratação recentemente para um quantitativo de 200t/mês e ainda não houve prestação de contas do processamento
que possibilite o potencial de produção dessa nova contratada. Concluímos que o SLU ainda tem provisionamento de aproximado de
1.035 t/mês. Remontando, portanto à produção das usinas de 4% em detrimento do quantitativo recebidos pelas unidades de
transbordo e do Aterro Sanitário temos uma projeção de produção para resíduos recicláveis nessas unidades de 4%, o que significa o
potencial de produção de 416,35 t/mês, 642,64 t/mês, 48,21 t/mês e 609,79 t/mês, respectivamente.
11.6.
Considerando o saldo ainda a ser atingido, segundo o provisionamento previsto de 1.035 t/mês e a projeção de
reajuste do quantitativo das contratadas que apresentado a média de valor abaixo da projeção de quantitativo a ser atingido esse
valor provisionado poderá atingir, em média 1.531 t/mês portanto elevando o potencial de produção para 370 t/mês, 570 t/mês, 43
t/mês e 540 t/mês, respectivamente. Por se tratar de uma proposta inovadora essa DITEC considera trabalhar com quantitativos
abaixo dessa projeção com margem de segurança quanto ao provisionamento orçamentário para possíveis contratos dos serviços a
serem contratados e considerar os valores propostos de 250t/mês, 450 t/mês, 30 t/mês e 350 t/mês para as áreas de transbordos:
Área Especial para Indústria n° 02 lote 4 a 6 - Sobradinho - DF / Av. do Contorno AE Lote 02 - Gama - DF / AE n° 02 Norte - Brazlândia ,
e o Aterro Sanitário de Brasília, localizando na DF 180 Km 51,5 - Samambaia/DF, respectivamente.
11.7.
Proporcionalmente, considerando que o Ofício 041/2021 da Cooperativa R3 (63738359), considera a possibilidade de
gerar até 360 postos de trabalho para a unidade do Gama, os quantitativos para as outras áreas, levando em conta o potencial de
produção da área apresentada, Gama, representa 37% da produção projetada, conclui-se então que para todas as áreas haverá um
potencial de 973 postos de trabalho para os catadores, distribuídos em; 235 catadores para o transbordo de Sobradinho, 360 para o
transbordo do Gama, 33 para o transbordo de Brazlândia e 345 para o Aterro Sanitário.
11.8.
Com essas projeções as contratação será pela faixa 1 de aproveitamento, Tabela 2, que equivale ao pagamento de R$
248,10 (duzentos e quarenta e oito reais e dez centavos) por tonelada comercializada, e considerando o reajuste feito a partir da
data que foi a base de cálculo da tabela acima (11/2017) até o mês anterior à última contratação (03/2021), que resultou em um
índice de reajuste de 16,25%, conforme Tabela 3 (https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorIndice.do?
method=corrigirPorIndice). Desta forma o valor ajustado por tonelada comercializada é de R$ 288,43 (duzentos e oitenta e oito reais
e quarenta e três centavos). Com a projeção de custo para as áreas identificadas de:
11.8.1.
Transbordo de Sobradinho - 250 t/mês - R$ 72.107,50 (setenta e dois mil, cento e sete reais e cinquenta centavos)/mês
- unitário e R$ 865.290,00 (oitocentos e sessenta e cinto mil, duzentos e noventa reais)/ano - global;
11.8.2.
Transbordo do Gamas - 450 t/mês - R$ 129.793,50 (cento e vinte e nove mil, setecentos e noventa e três reais e
cinquenta centavos)/mês - unitário e R$ 1.557.522,00 (hum milhão, quinhentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e vinte e dois
reais)/ano - global;
11.8.3.
Transbordo de Brazlândia - 30 t/mês - R$ 8.652,90 (oito mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e noventa
centavos)/mês - unitário e R$ 103.834,80 (cento e três mil, oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos)/ano - global;
11.8.4.
Aterro Sanitário de Brasília - 350 t/mês - 100.950,50 (cem mil, novecentos e cinquenta reais e cinquenta centavos)/mês
- unitário e 1.211.406,00 (hum milhão, duzentos e onze mil, quatrocentos e seis reais)/ano - global.
Tabela 2. Reajuste IPCA

11.9.
Considerando ser uma ação inovadora e que ainda não temos condições técnica de medir sua eficiência, essa equipe
sugere a contratação inicial para uma das áreas para acompanhamento dos resultados previstos e sua eficiência.
12.

DO PREÇO DA PROPOSTA

12.1.

A CONTRATADA deverá encaminhar proposta de preço convalidando o QUANTITATIVO ESTIMADO de produção;
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12.2.
A proposta terá validade mínima de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de sua apresentação, sendo que a
contratada fica liberada dos compromissos caso não seja convocada para contratação dentro do prazo de validade da proposta;
12.3.

A proposta deverá conter:

12.3.1.

Assinada por seu representante legal ou por seu procurador;

12.3.2.

Nome da Contratada;

12.3.3.

Endereço completo;

12.3.4.

Número do CNPJ;

12.3.5.

Identificação dos dados bancários para pagamento do serviço;

12.3.6.

Contato telefônico/fax e email.

13.

DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA PARA CREDENCIAMENTO E HABILITAÇÃO COM VISTAS À CONTRATAÇÃO

13.1.
Para efeitos de Credenciamento e Habilitação as interessadas deverão atender à documentação prevista no item 13.2
deste. Para efeitos de classificação para uma eventual contratação serão considerados os critérios estabelecidos no item 13.3.
13.2.

Os documentos que deverão ser apresentados junto à proposta da interessada;

13.2.1.

Formulário de cadastramento, Anexo D (68119117);

13.2.2.

Documento oficial de identidade do representante legal (original e cópia);

13.2.3.

Cópia da Ata atualizada que deu posse a atual diretoria;

13.2.4.

Dados do representante legal, Anexo E (68119137);

13.2.5.
Ata que comprove a identificação do representante legal ou procuração do representante legal da cooperativa
nomeando outro representante legal;
13.2.6.
Declaração de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de dezesseis anos;
13.2.7.

Comprovante de CNPJ;

13.2.8.

Declaração que a cooperativa é formada por pessoas de baixa renda;

13.2.9.
Comprovante em nome da contratada que está instalada em infraestrutura coberta adequada para a execução objeto
do contrato. Este espaço poderá ser próprio, alugados ou cedidos;
13.2.10.

A contratada deverá estar sediada no Distrito federal;

13.2.11.

Prova de regularidade (certidão negativa) quanto à:

13.2.11.1.

Fazenda Federal;

13.2.11.2.

Trabalhista;

13.2.11.3.

FGTS;

13.2.11.4.

Fazenda Distrital.

13.2.12.
Apresentar relação dos associados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão
o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da
cooperativa/associação, respeitado o disposto no inciso XI do art. 4°, inciso I do art. 21 e §§ 2º a 6º do art. 42 da Lei nº 5.764, de
1971;
13.2.13.
Apresentar registro e regularidade junto à Organização das Cooperativas Brasileiras e na entidade estadual, se houver,
mediante apresentação dos estatutos sociais e suas alterações posteriores. previsto no art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
Parágrafo único: Em se tratando de Associação de Catadores, estará dispensada do item 13.2.13.
13.2.14.

Comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos associados que executarão o contrato;

13.2.15.
Comprovação do envio do Balanço Geral e o Relatório do exercício social ao órgão de controle, conforme dispõe o art.
112 da Lei nº 5.764, de 1971;
13.3.
Como critério para classificação para uma eventual contratação será considerado como forma de pontuação, que
serão classificados em ordem crescente as proponente de acordo com o descrito nos itens a seguir:
13.3.1.

Comprovação de capacidade técnica de manejo de resíduos sólidos:

1. Contratos com o SLU - 5 pontos;
2. Contratos com vigência de no mínimo 12 (doze) meses, para o serviço de triagem com entes privados ou público - 3 pontos.
13.3.2.

Atuação em área mais próxima do local indicado na proposta:

13.3.2.1.

Local da sede da proponente:

1. Na mesma RA, ou local diferente da RA onde está instalado o local pretendido em até 12Km (considerando o deslocamento,
por caminhão, diário dos resíduos triados) para o CRT da proponente - 3 pontos;

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=82881834&infra_sist…

15/52

28/10/2021 10:24

SEI/GDF - 72915028 - Edital

2. Em local diferente da RA onde está instalado o local em até 20Km (considerando o deslocamento, por caminhão, diário dos
resíduos triados) do CRT da proponente - 2 pontos
3. Em local diferente da RA onde está instalado o local pretendido superior a 20km (considerando o deslocamento, por caminhão,
diário dos resíduos triados) do CRT da proponente - 1 ponto.
13.3.2.2.

Avaliação de Proposta:

1. Apresentar infraestrutura com no mínimo cobertura proporcional a área de processamento compreendido com esteira de
elevação, esteira horizontal e esteiras paralelas de classificação e rejeito, vedada cobertura em lona ou similar, piso
impermeável com escoamento centralizado de líquidos, banheiros e refeitório proporcionais ao número de postos de trabalho
e ainda máquinas e equipamentos com capacidade de extração, mecânica e manual, da fração de resíduos recicláveis previsto
para o local pretendido, sem escalonamento - 5 pontos;
2. Apresentar infraestrutura similar ao item anterior, com capacidade de extração da fração de resíduos recicláveis previsto para o
local pretendido, com escalonamento para atingir o teto de produção em até 06 (seis) meses - 3 pontos;
3. Apresentar declaração que atenderá com o número de associados para ocupação de todos os postos de trabalho proporcional
à capacidade do local pretendido, para iniciar a operação de acordo com a data prevista na Ordem de Serviço emitida pelo SLU,
sem escalonamento - 5 pontos;
4. Apresentar declaração que atenderá com o número de associados para ocupação de todos os postos de trabalho proporcional
à capacidade do local pretendido, para iniciar a operação de acordo com a data prevista na Ordem de Serviço emitida pelo SLU,
com escalonamento - 3 pontos;
5. Compensação ambiental por meio de paisagismo compreendendo todo o limite do local pretendido - 5 pontos;
6. Compensação ambiental fora do local pretendido na mesma proporção dos limites da área pretendida - 2 pontos;
7. Apresentar associados com comprovação de residência na mesma RA (comprovante de água/luz/telefone no nome do
associado, ou declaração do proprietário do endereço com reconhecimento de firma da assinatura), com no mínimo 10% dos
associados, do local pretendido - 3 pontos.
13.3.3.
Para efeitos de "escalonamento" será considerado o tempo necessário, após a implantação e início efetivo do trabalho,
da infraestrutura de máquinas e equipamentos com pessoal para sua operação e triagem, conforme prazo previsto no item 15.1.1
deste;
13.3.4.
A proponente emitirá declaração de cumprimento da instalação da infraestrutura constante na proposta, que será
avaliada e aprovada pelo SLU;
13.3.5.
Sendo atendida pela proponente toda a documentação exigida válida, assim como todos os critérios estabelecidos,
será considerado forma de desempate a realização de sorteio público somente com àqueles que tiverem nessa condição. Será
realizado no auditório do SLU em data previamente definida e formalmente comunicada aos interessados.
14.

DO PAGAMENTO

14.1.
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.
15.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

15.1.

A CONTRATADA obriga-se a:

15.1.1.
Implantar em até 120 (cento e vinte dias) para a instalação da infraestrutura com máquinas, equipamentos e pessoal
para operação;
15.1.2.

Emitir nota fiscal de serviço em conformidade com o objeto, item 2, assim como dos itens 5 a 7 deste projeto básico;

15.1.3.
Fornecer uniformes, crachás, Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e demais materiais adequados ao serviço,
para garantir a segurança e bem-estar dos cooperados/associados;
15.1.4.
Realizar suas atividades somente com seus cooperados/associados e funcionários, sendo vedada a utilização de mão
de obra de pessoas alheias aos seus quadros e de menores de 18 (dezoito) anos;
15.1.5.
Respeitar o meio ambiente, bem como prevenir e erradicar práticas que lhe sejam danosas, exercendo suas atividades
em observância dos atos legais, normativos e administrativos relativos às áreas de saneamento básico, de gestão de resíduos sólidos,
de meio ambiente e correlatas, emanadas das esferas Federal e Distrital, incluindo, mas não se limitando, ao cumprimento da Lei
Federal nº: 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos) e Lei Distrital nº.: 5.418/2014 (Política Distrital de Resíduos Sólidos);
15.1.6.
Fazer gestão administrativa e operacional para o trabalho destas equipes e dos catadores, organizados em sistema de
cooperativas ou associações de trabalhadores;
15.1.7.

Zelar pela integridade do espaço e realizar a limpeza diária necessária para o uso adequado e conservação do espaço;

15.1.8.

Fazer as manutenções periódicas na infraestrutura instalada de forma a garantir suas condições de uso;

15.1.9.

Assegurar aos cooperados/associados os meios necessários para a adequada separação e destinação dos resíduos;

15.1.10.
Assumir todos os encargos previdenciários e demais obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em
vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus cooperados/associados e funcionários não manterão nenhum
vínculo empregatício com o SLU;
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15.1.11.
Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de
trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus cooperados/associados e funcionários no desempenho dos
serviços, em conexão ou contingência;
15.1.12.
Assumir todos os encargos, taxas, tributos e contribuições de possível demanda trabalhista, cível ou penal, da
associação/cooperativa assim como às relacionadas aos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção ou conexão;
15.1.13.
Responsabilizar-se pela manutenção legal da cooperativa/associação e a presunção de veracidade dos documentos
encaminhados;
15.1.14.
Conduzir e executar os serviços, utilizando-se todos os critérios técnicos e recursos necessários para o alcance dos
resultados e em conformidade com as ações descritas neste documento;
15.1.15.

Executar, com exclusividade, o objeto do contrato, sendo vedada a subcontratação dos serviços objeto do contrato;

15.1.16.
Responsabilizar-se por quaisquer danos que venha a causar ao SLU, ao Distrito Federal ou a terceiros por si ou
representantes na execução dos serviços do objeto deste documento, isentando o Contratante de toda e qualquer reclamação que
possa surgir em decorrência do mesmo;
15.1.17.
Permitir quaisquer verificações determinadas pelos executores do contrato, prestando os esclarecimentos que lhes
forem solicitados, além de remeter-lhes mensalmente a relação dos cooperados/associados e funcionários admitidos, demitidos (inc.
II, do art. 21, da Lei nº 5.764/1971) no período com cópias de atas, quando for o caso, balanços e relatórios do exercício social e
parecer do Conselho Fiscal;
15.1.18.

Comparecer, sempre que solicitada, à sede da contratante;

15.1.19.
Comunicar e justificar com no mínimo de 48 (quarenta e oito) horas de antecedência à Contratante por meio escrito
ou eletrônico com comprovante de comunicação, quando houver impedimento em receber os resíduos;
15.1.20.
Comunicar imediatamente à contratante, quando houver redução significativa do volume e queda de qualidade dos
resíduos recebidos;
15.1.21.
Só serão consideradas as notas fiscais de venda, para comprovação da quantidade de resíduos recicláveis
comercializados, aquelas emitidas para pessoa jurídica e que não seja outra cooperativa ou associação de catadores do DF de
primeira classe;
15.1.22.
A contratada se responsabilizará por todas as despesas para a instalação de infraestrutura de processamento primário
dos resíduos da coleta convencional, assim como a instalação, uso e manutenção de máquinas e equipamentos necessários para o
cumprimento do objeto do contrato, sem ônus para o SLU, assim como a desmobilização desta estrutura, máquinas e equipamentos;
15.1.23.
Apresentar mensalmente os comprovantes dos valores depositados em conta corrente vinculada, conforme Lei
Distrital nº 4.636/2011 e o Decreto Distrital nº 34.649/2013;
15.1.24.
Enviar mensalmente a documentação junto à prestação de contas, conforme indicado na IN 5/2017 - MPOG para a
fiscalização do contrato:
a) recolhimento da contribuição previdenciária do INSS em relação à parcela de responsabilidade do cooperado;
b) recolhimento da contribuição previdenciária em relação à parcela de responsabilidade da Cooperativa;
c) comprovante de distribuição de sobras e produção;
d) comprovante da aplicação do Fundo Assistência Técnica Educacional e Social (Fates);
e) comprovante da aplicação em Fundo de reserva;
f) comprovação de criação do fundo para pagamento do 13º salário e férias; e
g) eventuais obrigações decorrentes da legislação que rege as sociedades cooperativas.
15.1.25.

É vedada à contrata a subcontratação, cessão ou transferência total e parcial do objeto do contato.

16.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

16.1.

A CONTRATANTE obriga-se a:

16.1.1.
Entregar, a seu critério, os resíduos coletados para a contratada de acordo com a melhor logística para o SLU, de
acordo com a coleta prevista para cada unidade de transbordo e aterro sanitário conforme previsão de recebimento no Aterro
Sanitário de Brasília descrito no Relatório SEI-GDF n.º 2/2021 - SLU/PRESI/DILUR/GERAT/NUASA (61609333);
16.1.2.

Receber todo o rejeito oriundo do processamento da unidade, na área operacional do transbordo ou aterro sanitário;

16.1.3.
Receber e validar os documentos e relatórios apresentados pelas organizações de catadores quando da prestação de
contas para receber o pagamento pelo serviço prestado;
16.1.4.

Efetuar o pagamento a CONTRATADA, dentro das condições e prazo estabelecidos no item 6 deste;

16.1.5.
Notificar a CONTRATADA, por escrito, caso sejam constatadas eventuais irregularidades ou defeitos na execução do
objeto contratado, fixando-lhe prazo para as devidas correções;
16.1.6.

Elaborar em conjunto com a CONTRATADA, sempre que houver necessidade, adequações operacionais;

16.1.7.
Monitorar, a execução do contrato e seus anexos, visando orientar quanto ao(s) relatório(s) a ser(em) entregue(s), de
forma a possibilitar as ações de medir, monitorar e avaliar as atividades realizadas pelos catadores de RSR.
17.

VIGÊNCIA DO CONTRATO
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17.1.
O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, após a última assinatura das Partes no SEI/GDF, nos termos da Lei nº
8.666/93, vinculada a data da emissão da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado por igual período até 60 (sessenta) meses.
18.

ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

18.1.
A fiscalização, da contratação e execução do contrato, será exercida por um representante da Administração, ou por
uma comissão formalmente designada pela Administração, o que couber, a(o) qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no
curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração, na forma dos arts. 67 a 73 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e dos Decretos nos 32.598, de 15 de dezembro de 2010 e 32.753, de 04 de fevereiro de 2011;
18.2.
O representante ou os membros da comissão gestora do contrato deverá(ão) ter a experiência necessária para o
acompanhamento e controle da execução do contrato;
18.3.
A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de
material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
18.4.
O representante ou a comissão gestora do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com
a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários ou cooperados/associados eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis, inclusive quando se tratar de elogios ou sugestões.
19.

DOS MECANISMOS DE GESTÃO CONTRATUAL

19.1.

Papéis e Responsabilidade:

19.1.1.
Para a execução do contrato, será implementado o método de trabalho baseado no conceito de delegação de
responsabilidades. Esse conceito define o CONTRATANTE como responsável pela gestão do contrato e pela verificação de aderência
dos serviços prestados aos padrões de qualidade exigidos e a CONTRATADA como responsável pela execução dos serviços e gestão
dos recursos materiais e humanos necessários;
19.1.2.

A execução dos serviços contratados pressupõe a existência dos seguintes papéis e responsabilidades:

19.1.2.1.
Executor ou Comissão de Fiscalização do Contrato: é o servidor ou comissão de servidores designados pelo
CONTRATANTE, responsável pelo acompanhamento e pela fiscalização técnica da execução contratual e, ainda, pela verificação dos
resultados pretendidos e pelo recebimento definitivo dos serviços;
19.1.2.2.
Preposto: funcionário representante da cooperativa/associação CONTRATADA, responsável por acompanhar a
execução do contrato e atuar como interlocutor principal com o CONTRATANTE, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e
responder as principais questões técnicas, legais e administrativas referentes ao andamento contratual.
19.2.
A CONTRATADA deverá manter preposto aceito pela Administração do SLU, durante o período de vigência do contrato,
para representá-la administrativamente, sempre que for necessário, além de coordenar e fiscalizar as atividades da equipe, o qual
deverá ser indicado mediante declaração em que deverá constar o nome completo, nº CPF e do documento de identidade, além dos
dados relacionados à sua qualificação profissional, quando for o caso;
19.3.
O preposto, uma vez indicado pela cooperativa/associação e aceito pela Administração do SLU, deverá apresentar-se à
unidade fiscalizadora, após a assinatura do contrato, para tratar de assuntos pertinentes à implantação da execução do contrato
relativo à sua competência;
19.4.
O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas dos serviços prestados, bem como
outros questionamentos futuros, para o bom andamento da contratação;
19.5.
A CONTRATADA orientará o seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração do SLU,
inclusive quanto ao cumprimento das regras estabelecidas nesta contratação;
19.6.

Formas de comunicação:

19.6.1.
Para informar o descumprimento de alguma norma ou demais temas relacionados ao objeto do contrato pela
CONTRATADA será utilizado o envio de ofícios escritos devidamente protocolado na seção de protocolo do SLU, para ciência e
providências;
19.6.2.
O uso de mensagens eletrônicas (e-mail) também poderá ser utilizado como forma de comunicação, o recebimento
destas deve ser comprovado.
20.

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

20.1.
Pelo descumprimento de cláusulas ou condições deste serão aplicadas as penalidades estabelecidas no Decreto nº
26.851/2006, Anexo F (68119401) e suas alterações, transcrito na integralidade em Anexo, o qual regulamenta a aplicação das
sanções administrativas previstas na Lei n.º 8.666/1993.
20.1.1.
A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritiva de direitos pelo não cumprimento das normas previstas
neste Edital 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, fundacional e das empresas públicas do Distrito Federal, observarão as regras estabelecidas nos
citados normativos.
21.

DO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO

21.1.
O critério de reajuste será em conformidade com o disposto no Decreto n° 37.121/2016, para tanto deverá ser
adotado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA ou outro que vier a substituí-lo;
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21.2.
Será admitido o reajuste do contrato, desde que observado o interregno mínimo de um ano das datas dos orçamentos
aos quais as propostas se referirem.
22.

DISPOISÇÕES FINAIS

22.1.
Os interessados poderão realizar visitas para vistoria nas áreas de transbordos e Aterro Sanitário de Brasília, em até 03
dias úteis, após a publicação do edital de convocação desse Chamamento Público, que ficará aberto por 10 (dez) dias úteis para
apresentação das propostas.
22.2.

Fazem parte integrante deste Projeto Básico, os seguintes anexos:

22.2.1.

Anexo A – Nota Técnica Conjunta nº 001/2017 (68118996);

22.2.2.

Anexo B – DODF, nº 224, pg. 17 do dia 23/11/2017 (68119046);

22.2.3.

Anexo C – Nota Técnica SEI GDF nº 61/2018 - SLU/PRESI/DITEC (68119072);

22.2.4.

Anexo D - Formulário de cadastramento, (68119117);

22.2.5.

Anexo E - Dados do representante legal, (68119137);

22.2.6.

Anexo F - Decreto N° 26.851 - Sanções (68119401).

Francisco Antônio Mendes Jorge
Coordenador da Comissão
André Luiz Junqueira Guimarães
Membro da Comissão
Neide Aparecida Barros da Silva (férias)
Membro da Comissão
Henrique Campos Amaral Oliveira
Membro da Comissão
João Eudes Dos Santos
Membro da Comissão

ANEXO A-I
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (68119484)
1. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO
A gestão integrada de resíduos sólidos compreende um conjunto de alternativas voltado para reduzir, mitigar, evitar ou
mesmo eliminar os problemas relativos aos resíduos sólidos urbanos. Dentre as alternativas, sobressaem a coleta seletiva com a
inserção socioeconômica de catadores de materiais recicláveis. Categoria esta reconhecida em 2002, após intensas mobilizações em
nível nacional, enquanto profissionais os quais estão descritos, por meio do Código Brasileiro de Ocupações - 5192, como pessoas e
grupos que coletam, transportam, realizam a triagem e vendem materiais recicláveis como papel, papelão, plásticos, metais e vidros.
São profissionais essenciais ao alcance dos objetivos previstos para coleta seletiva e ao atendimento à legislação que abrange a
temática dos resíduos sólidos urbanos no país.
A contratação dos serviços realizados pelas cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis
favorecerem o aumento significativo da quantidade de resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis secos que será reintroduzida à
cadeia produtiva, especialmente de reciclagem; reduzirá os impactos negativos atrelados a disposição final incorreta; atenuando
significativamente os riscos à saúde da população e dos profissionais envolvidos direta e indiretamente; motivando mudanças
expressivas nas condições de trabalho e de vida dos catadores de materiais recicláveis .
O Chamamento Público para cadastramento e habilitação com vistas à contratação de Cooperativa e ou Associação de
Catadores, para a prestação de serviço público de processamento de resíduos sólidos urbanos a partir da coleta convencional,
compreendendo as atividades de recepção, triagem, prensagem, enfardamento, armazenamento e comercialização dos resíduos
recicláveis, frutos desta atividade para atender às necessidades do Serviço de Limpeza Urbana – SLU/DF, no entanto os contratos para
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os serviços atuais ainda não expressam resultados tão significativos em termos qualitativa e quantitativamente, uma vez que ainda
não temos uma correta e eficaz separação dos resíduos recicláveis dos não recicláveis em sua origem.
Portanto para que possamos melhorar o atendimento dessas necessidades do SLU, quanto aos resíduos recicláveis, se
faz necessária novas ações e maior intensificação nas ações em execução, sejam elas no processamento dos resíduos urbanos, sejam
elas em um programa mais extenso e agressivo quanto a mobilização junto à população. Dentre tais intensificações de ações em
execução esse SLU foi provocado por meio do Ofício 041/2021 da Cooperativa R3 (63738359), contratada atualmente para prestação
do serviço de coleta seletiva para parte da Região Administrativa - RA de Santa Maria. A Proposta apresentada é fundamentada em
serviço que já vem sendo realizado por meio de outras cooperativas e associações de catadores, serviço de triagem, no entanto a
Proposta trás uma inovação de processamento, tanto pela metodologia quanto pelos custos.
A Chamada Pública proposta, portanto, tem como objetivo a contratação para o serviço de triagem nos mesmo moldes
dos contratos vigentes com a inovação proposta por meio do Ofício 041/2021 da Cooperativa R3 (63738359), que prevê o
incremento da instalação de uma infraestrutura com máquinas, equipamentos e profissionais responsáveis pelo processamento sob
responsabilidade e custo da cooperativa, assim como a mobilização e desmobilização de toda essa estrutura, sem ônus para o
Governo do Distrito Federal. Desse modo desonerando os altos custos que hoje exigentes no erário público para a implantação desse
processamento proposto. Promovendo uma verdadeira inovação ao processamento dos resíduos convencionais otimizando a
triagem para melhores resultados na obtenção dos resíduos recicláveis fruto dessa inovação. Essa proposta vem em anseio das
dificuldades que o SLU tem enfrentado tanto para melhor mobilização da fonte geradora dos resíduos, assim como da retirada da
fração de resíduos recicláveis que ainda são misturados junto com a coleta convencional, que hoje passam sem nenhuma forma de
triagem, e que são destinados para o aterro de Brasília, abreviando assim sua vida útil.
A Chamada Pública proposta, por sua vez, ampliará a possibilidade para surgirem propostas semelhantes ao Ofício
041/2021, citado em epígrafe, assim como abrirá caminhos para possíveis novas propostas de inovação a certa de uma sistemática
que já vem sendo vivenciada pelas cooperativas e associações de catadores do DF nos dias de hoje, de forma a produzir, transforma e
comercializar os resíduos com potencial de reciclagem que atualmente são desperdiçados pelo seu não reaproveitamento,
descartados de forma incorreta (misturado com os resíduos orgânicos).
A Chamada Pública vislumbra ampliar a contratação para o serviço de triagem atrelada a inovações a serem propostas
tendo como contrapartida a autorização do uso do espaço público do SLU nas áreas de transbordo e Aterro Sanitário de acordo com
demanda de disponibilidade orçamentária e estratégica do SLU, podendo inicialmente o serviço ser contratado nesse formato como
"piloto" em somente uma das áreas para acompanhamento, monitoramento e avaliações regulares dos resultados e com isso a
demonstração empírica da viabilidade dessa modalidade de contratação do serviço público para triagem.
As áreas identificadas como possível para implantação da proposta apresentada por meio do Ofício 041/2021 da
Cooperativa R3 (63738359), ou outras propostas similares serão as áreas onde se encontram os transbordos: Área Especial para
Indústria n° 02 lote 4 a 6 - Sobradinho - DF / Av. do Contorno AE Lote 02 - Gama - DF / AE n° 02 Norte - Brazlândia , e o Aterro
Sanitário de Brasília, localizando na DF 180 Km 51,5 - Samambaia/DF. As áreas a serem implantadas o serviço de triagem deverão
constar da proposta para posterior parecer e manifestação do SLU, por meio de sua equipe técnica.
Se faz necessário que as interessadas já tenham experiência no manejo e processamento de resíduos sólidos urbanos
com foco nos resíduos sólidos recicláveis, seja por meio de contratos junto ao SLU para o serviço de triagem ou pelo serviço público
de coleta seletiva. Tal critério se mostra necessário para obtenção dos resultados esperados, considerando o conhecimento e prática
dos resíduos que serão dispostos para realização dos trabalhos.
A ampliação de ações para aumentar o quantitativo, assim como a qualidade de recuperação dos resíduos recicláveis
do DF é fundamental para ampliação da vida útil do Aterro Sanitário de Brasília, assim como para reduzir o uso de água e energia na
produção de novos bens de consumo, além da matéria prima, a geração de emprego e renda para catadores em uma cadeia de
benefícios, tendo como resultado qualidade de vida para a população do Distrito Federal.
2. REFERÊNCIA A INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO
2.1. No Planejamento Estratégico de 2018, do Serviço de Limpeza Urbana - SLU/DF, consta como Desafio 03 a inclusão de catadores
de materiais recicláveis na prestação de serviços, sendo o item 3.6 a ampliação da contratação de cooperativas/associações de
catadores para triagem. No Plano Plurianual consta ainda dentro do Programa – 6211, Direitos humanos e cidadania, a Inclusão
produtiva dos catadores no número 2583;
2.2. O SLU é o responsável pela gestão dos resíduos sólidos urbanos e desenvolve suas atividades em conformidade com a legislação.
Nesse sentido, estão compreendidos, dentro das suas atribuições, os serviços relacionados no seu art. 7º da Lei nº 11.445/2007,
conforme transcrição:
Art. 7º Para os efeitos desta Lei, o serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos
é composto pelas seguintes atividades:
I - de coleta, transbordo e transporte dos resíduos relacionados na alínea c do inciso I do caput do art. 3o desta
Lei;
II - de triagem para fins de reuso ou reciclagem, de tratamento, inclusive por compostagem, e de disposição
final dos resíduos relacionados na alínea c do inciso I do caput do art. 3º desta Lei;

2.3. A presente contratação dos serviços atenderá às necessidades de manejo para triagem dos resíduos sólidos recicláveis para fins
de reuso ou reciclagem com disposição final dos rejeitos ambientalmente correto, relacionados na alínea "c" do inciso "I" do caput do
art. 3° da Lei nº 11.445/2007, e conforme estabelecido na Lei nº 12.305/2010, art. 36, a prioridade de contratação de cooperativas e
ou associações de catadores para a realização da coleta seletiva e triagem por dispensa de licitação, amparado no art. 24 XXVII, da Lei
de Licitações nº 8.666/93:
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Art. 36. No âmbito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, cabe ao titular dos
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, observado, se houver, o plano municipal
de gestão integrada de resíduos sólidos:
§ 1o Para o cumprimento do disposto nos incisos I a IV do caput, o titular dos serviços públicos de limpeza
urbana e de manejo de resíduos sólidos priorizará a organização e o funcionamento de cooperativas ou de
outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas
de baixa renda, bem como sua contratação.
§ 2o A contratação prevista no § 1o é dispensável de licitação, nos termos do inciso XXVII do art. 24 da Lei
no 8.666, de 21 de junho de 1993.

2.4. Há de se destacar ainda que a a Chamada Pública proposta com vistas à contratação, por dispensa de licitação, vem respaldada
por intensa necessidade de amparo social a ampliação de grupos de catadores que recentemente ficaram em situação de extrema
vulnerabilidade, considerando o estado de pandemia que o mundo se encontra, e em especial a população do Distrito Federal,
visando, de forma mais segura e abrangente melhor e maior amparo aos catadores que se encontravam com atividade de manejo de
resíduos recicláveis, inclusive com instalações insalubres de moradia irregulares, muitas vezes em cerrado e edificações imprópria,
áreas verdes nas RA's e DF como um todo, uma vez que temos a expectativa de reproduzir o serviço proposto em áreas estratégicas,
atingindo toda a poligonal do DF. Essa nova ação proposta terá condições e agregar catadores que hoje não estão contemplados
pelos contratos atuais do SLU, permitindo assim a diminuição de riscos iminente quanto ao trabalho como catador autônomo pelas
RA's, pelo acúmulo de resíduos recicláveis em áreas irregulares e de riscos potencializando a atração de vetores, espalhamento de
resíduos nas vias como plásticos e papeis e por fim o risco de incêndio de grandes proporções, criando assim novas oportunidades
para o trabalho dessa massa de catadores que hoje se encontram em situação de extrema vulnerabilidade.
2.5. Deve-se ainda ser observada a Lei Distrital nº 5.418 de 24 de novembro de 2014, que dispõe sobre a Política Distrital de Resíduos
Sólidos e que incentiva programas que priorizem o catador como agente de limpeza e de coleta seletiva. A Lei tem como objetivo a
integração dos catadores de materiais recicláveis nas ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos
produtos, citando ainda que dentro do Plano Distrital de gestão Integrada de Resíduos Sólidos deverão ter metas para a eliminação e
a recuperação de lixões, associadas à inclusão social e à emancipação econômica de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis.
3. DEFINIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS
3.1. Necessidades
3.1.1. Para o atendimento das necessidades do SLU quanto ao manejo dos resíduos sólidos recicláveis urbanos a cooperativa ou
associação deverá:
Ser constituída exclusivamente por catadores de materiais recicláveis que tenham a catação como única fonte de renda;
Indicação de número de catadores e capacidade para o serviço de triagem para produção mensal proposta, de acordo
com a estrutura apresentada, compreendendo a triagem, classificação, enfardamento, armazenamento e
comercialização dos resíduos recicláveis com a dispensa de rejeito;
Apresentar infraestrutura com equipamentos, máquinas e pessoal adequados para o processamento dos resíduos
convencionais com foco na extração dos resíduos recicláveis misturados a ele e sistema de dispensa de rejeito na área
operacional de transbordo ou aterramento final (Aterro Sanitário);
Realizar o processamento e triagem nas unidades do SLU-DF, identificadas nesse Estudo Técnico Preliminar;
Tenham sede no Distrito Federal;
A cooperativa ou associação deverá está apta para emitir nota fiscal de venda e de prestação de serviços, para a
celebração do contrato.
3.1.2. A atividade de recuperação de resíduos é de natureza continuada, deverá apresentar descrição de instalação de
infraestrutura de forma que possa ser removível com equipamentos, máquinas e pessoal técnico por estas instalações,
máquinas e equipamentos sem ônus para o SLU;
3.1.3. A duração do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais períodos, não superior a 60 (sessenta)
meses, em se tratando de serviço essencial que não deve sofrer descontinuidade. Sendo assim, o contrato deverá ser
acompanhado para a devida execução do serviço contratado assim como para verificar o atingimento dos resultados previstos.
3.2. Requisitos Tecnológicos
3.2.1. Para a execução do serviço recomenda-se o uso de esteiras com capacidade para manejo de resíduos convencionais e
recicláveis, com prensa vertical e ou horizontal, balanças mecânica e ou eletrônica, empilhadeiras, pá carregadeira ou demais
equipamentos que a proponente julgar necessário para a execução do serviço e suas adequações;
3.2.2. Uso de computador para comunicação com a Contratante, recebimento e envio de documentos diversos relativos ao
contrato e sua execução, assim como relatórios e outros inerentes à prestação de contas do serviço prestado;
3.2.3. Não poderá haver acúmulo de material a ser processado, por mais de 12 horas, e nem dos resíduos recicláveis resultado
do serviço, por mais de 5 dias, de forma a obstruir a operação do serviço ou das áreas limítrofes à infraestrutura implantada,
3.3. Demais Requisitos
3.3.1. Designação de pessoal responsável com qualificação básica em rotinas administrativas para elaboração e respostas de
documentos diversos relacionados ao serviço contratado, assim como referência para contatos regulares para execução deste
serviço.
4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
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4.1. Considerando o potencial de produção dos resíduos recicláveis nas áreas identificadas projetamos a produção inicial de 250t,
450t, 30t e 350t por mês, para as áreas de transbordos: Área Especial para Indústria n° 02 lote 4 a 6 - Sobradinho - DF / Av. do
Contorno AE Lote 02 - Gama - DF / AE n° 02 Norte - Brazlândia , e o Aterro Sanitário de Brasília, localizando na DF 180 Km 51,5 Samambaia/DF, respectivamente, tendo como base a projeção dos valores a serem contratados para o serviço a ser executado.
5. ESTIMATIVAS DE PREÇOS
5.1. Os serviços serão remunerados por tonelada comercializada abrangendo o serviço realizado no transborodo ou aterro sanitário,
manejo primário, e no CTR para posterior classificação, prensagem, armazenamento e comercialização, conforme valor estabelecido
na Nota Técnica Conjunta nº 01/2017 (60205947 página 7), aprovada conforme Despacho de acolhimento, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal – DODF, nº 224, pg. 17 do dia 23/11/2017. Adotando faixas de pagamento proporcional ao percentual de
aproveitamento dos resíduos recicláveis coletados, conforme Tabela 1, abaixo:
Tabela 1

5.2. Considerando a estimativa de produção de 250t, 450t, 30t e 350t por mês, para as áreas de transbordos: Área Especial para
Indústria n° 02 lote 4 a 6 - Sobradinho - DF / Av. do Contorno AE Lote 02 - Gama - DF / AE n° 02 Norte - Brazlândia , e o Aterro
Sanitário de Brasília, localizado na DF 180 Km 51,5 - Samambaia/DF, respectivamente, por analogia técnica pelo potencial de
produção, levando em conta a produção de 4 organizações de catadores as quais trabalham nas UTMB's com os resíduos de coleta
convencional, e de acordo com a prestação de contas das mesmas nos últimos 6 meses, a UTMB da Asa Sul/Brasília teve um
processamento em média de 117.197,39 t ao ano, perfazendo uma média de 9.766,45t/mês, dos quais houve reciclagem de
384,84t/mês, representando 4% de resíduos sólidos recicláveis retirados do total de resíduos convencionais recebidos na UTMB. Da
mesma forma a UTMB da Ceilândia que recebeu uma média de 142.208,87 t/ano perfazendo uma média de 11.850,74t/mês, dos
quais houve reciclagem de 529,30t/mês, o que representa 4% de resíduos sólidos recicláveis retirados do total de resíduos
convencionais recebidos na UTMB de Ceilândia, dados de recebimento conforme Relatório SEI-GDF n.º 2/2021
- SLU/PRESI/DILUR/GERAT/NUASA (61609333 item 7. Média da quantidade de recicláveis da coleta convencional que chegam ao ASB
mensalmente e anualmente).
5.3. Considerando ainda esse Relatório SEI-GDF n.º 2/2021 apresentado, o quantitativo recebido nas áreas de transbordos: Área
Especial para Indústria n° 02 lote 4 a 6 - Sobradinho - DF / Av. do Contorno AE Lote 02 - Gama - DF / AE n° 02 Norte - Brazlândia , e o
Aterro Sanitário de Brasília, localizado na DF 180 Km 51,5 - Samambaia/DF, foi de: 9.321,87 t/mês; 14.388,33 t/mês; 1.079,38 t/mês
e 13.652,80 t/mês, respectivamente, e levando em conta que os contratos para o serviço de triagem hoje não atingem a totalidade
do peso estimado de contratação, que é de 3.611 t/mês, dos quais tem atingido somente 2.576 t/mês; considerando que houve nova
contratação recentemente para um quantitativo de 200t/mês e ainda não houve prestação de contas do processamento que
possibilite o potencial de produção dessa nova contratada. Concluímos que o SLU ainda tem provisionamento de aproximado de
1.035 t/mês. Remotando, portanto à produção das usinas de 4% em detrimento do quantitativo recebidos pelas unidades de
transbordo e do Aterro Sanitário temos uma projeção de produção para resíduos recicláveis nessas unidades de 4%, o que significa o
potencial de produção de 416,35 t/mês, 642,64 t/mês, 48,21 t/mês e 609,79 t/mês, respectivamente.
5.4. Considerando o saldo ainda a ser atingido, segundo o provisionamento previsto de 1.035 t/mês e a projeção de reajuste do
quantitativo das contratadas que apresentado a média de valor abaixo da projeção de quantitativo a ser atingido esse valor
provisionado poderá atingir, em média 1.531 t/mês portanto elevando o potencial de produção para 370 t/mês, 570 t/mês, 43 t/mês
e 540 t/mês, respectivamente. Por se tratar de uma proposta inovadora essa DITEC considera trabalhar com quantitativos abaixo
dessa projeção com margem de segurança quanto ao provisionamento orçamentário para possíveis contratos dos serviços a serem
contratados e considerar os valores propostos de 250t/mês, 450 t/mês, 30 t/mês e 350 t/mês para as áreas de transbordos: Área
Especial para Indústria n° 02 lote 4 a 6 - Sobradinho - DF / Av. do Contorno AE Lote 02 - Gama - DF / AE n° 02 Norte - Brazlândia , e o
Aterro Sanitário de Brasília, localizando na DF 180 Km 51,5 - Samambaia/DF, respectivamente.
5.5. Proporcionalmente, considerando que o Ofício 041/2021 da Cooperativa R3 (63738359), considera a possibilidade de gerar até
360 postos de trabalho para a unidade do Gama, os quantitativos para as outras áreas, levando em conta o potencial de produção da
área apresentada, Gama, representa 37% da produção projetada, conclui-se então que para todas as áreas haverá um potencial de
973 postos de trabalho para os catadores, distribuídos em; 235 catadores para o transbordo de Sobradinho, 360 para o transbodo do
Gama, 33 para o transbordo de Brazlândia e 345 para o Aterro Sanitário.
5.6. Com essas projeções as contratação será pela faixa 1 de aproveitamento, Tabela 1, que equivale ao pagamento de R$
248,10 (duzentos e quarenta e oito reais e dez centavos) por tonelada comercializada, e considerando o reajuste feito a partir da
data que foi a base de cálculo da tabela acima (11/2017) até o mês anterior à última contratação (03/2021), que resultou em um
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=82881834&infra_sist…

22/52

28/10/2021 10:24

SEI/GDF - 72915028 - Edital

índice de reajuste de 16,25%, conforme Tabela 2 (https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorIndice.do?
method=corrigirPorIndice). Desta forma o valor ajustado por tonelada comercializada é de R$ 288,43 (duzentos e oitenta e oito reais
e quarenta e três centavos). Com a projeção de custo para as áreas identificadas de:
5.6.1. Transbordo de Sobradinho - 250 t/mês - R$ 72.107,50 (setenta e dois mil, cento e sete reais e cinquenta centavos)/mês e
R$ 865.290,00 (oitocentos e sessenta e cinto mil, duzentos e noventa reais);
5.6.2. Transbordo do Gamas - 450 t/mês - R$ 129.793,50 (cento e vinte e nove mil, setecentos e noventa e três reais e cinquenta
centavos)/mês e R$ 1.557.522,00 (hum milhão, quinhentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e vinte e dois reais);
5.6.3. Transbordo de Brazlândia - 30 t/mês - R$ 8.652,90 (oito mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e noventa centavos)/mês e
R$ 103.834,80 (cento e três mil, oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos);
5.6.4. Aterro Sanitário de Brasília - 350 t/mês - 100.950,50 (cem mil, novecentos e cinquenta reais e cinquenta centavos)/mês e
1.211.406,00 (hum milhão, duzentos e onze mil, quatrocentos e seis reais).
Tabela 2

5.7. Considerando ser uma ação inovadora e que ainda não temos condições técnica de medir sua eficiência em sua totalidade, essa
equipe sugere a contratação inicial para uma das áreas para acompanhamento dos resultados previstos e sua eficiência.
6. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO
6.1. Diante do exposto e pelos estudos realizados com os contratos em vigência e considerando ainda o trabalho similar ao proposto
já em execução nas UTMB's do SLU, declaramos pela Viabilidade, e nos manifestamos pela realização da Chamada Pública para o
cadastramento e habilitação com vistas à contratação inicialmente de uma organização de catadores para que seja possível realizar
medições dos serviços a serem prestados nas condições e formas definidas nesse Estudo Técnico Preliminar.
6.2. Levando em consideração a necessidade e essencialidade do serviço inovador a ser prestado, embasado por estudos
preliminares, demonstrado neste, demonstrando ser mais uma ação efetiva e necessária para que mais resíduos recicláveis sejam
inseridos na cadeia produtiva e menor volume desses para o aterramento no Aterro Sanitário, com geração de renda e novos postos
de trabalho,
6.3. Considerando tratar-se de uma inovação de processamento primário de resíduos urbanos, e dessa forma se faz necessário que o
SLU em contrapartida disponibilize parte dos espaços dos transbordos e Aterro Sanitário, para instalação de infraetrutura com
instalações de máquinas e equipamentos, assim como a mão de obra para manutenção desse investimento sem ônus para o SLU,
emitindo para isso uma Autorização de Uso de espaço público do SLU para esses espaços, das suas unidades supramencionadas,
para atendimento do objeto proposto.
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente planejamento foi elaborado em harmonia com a Instrução Normativa nº 5/2017 – do Ministério do
Planejamento Orçamento e Gestão (25959531), da Lei 12.305/2010 (25960567), Lei 8.666/93 (25960406) e a Lei nº 11.445/2007
(25960196), assim como a IN nº 12/2019 SLU/DF (28099170) bem como em conformidade com os requisitos técnicos necessários ao
cumprimento das necessidades e objeto da aquisição.
No mais, atende adequadamente às demandas de negócio formuladas, os benefícios pretendidos são adequados, os
custos previstos são compatíveis e caracterizam a economicidade, há riscos envolvidos conforme previsão no Mapa de Risco
(60150475) que compõe este processo e são administráveis e a área requisitante priorizará o fornecimento de todos os elementos
aqui relacionados necessários à consecução dos benefícios pretendidos, pelo que recomendamos a aquisição proposta.
Assinaturas:
Francisco Antonio Mendes Jorge
André Luiz Junqueira Guimarães
Neide Aparecida Barros da Silva
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Henrique Campos Amaral Oliveira
João Eudes dos Santos
ANEXO A
NOTA TÉCNICA CONJUNTA Nº 001/2017 (60205947)
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ANEXO B
DODF, nº 224, pg. 17 do dia 23/11/2017 (60207155)
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ANEXO C
NOTA TÉCNICA SEI GDF nº 61/2018 - SLU/PRESI/DITEC (60208216)
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ANEXO D
FORMULÁRIO DE CADASTRAMENTO, (60210815)
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ANEXO E
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL, (60211623)
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ANEXO F
Decreto N° 26.851 - Sanções (68119401)
Regula a aplicação de sanções administrativas previstas nas Leis Federais
nos 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitações e Contratos
Administrativos), e 10.520, de 17 de julho de 2002 (Lei do Pregão), e dá
outras providências.
A GOVERNADORA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 100, inciso VII, da Lei Orgânica do Distrito
Federal, e tendo em vista o disposto nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 7° da Lei
Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, bem como o disposto no art. 68 da Lei Federal n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e ainda,
a centralização de compras instituída nos termos da Lei Distrital n° 2.340, de 12 de abril de 1999, e as competências instituídas pela
Lei Distrital n° 3.167, de 11 de julho de 2003, DECRETA:
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CAPÍTULO I
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
SEÇÃO I
Disposições Preliminares
Art. 1º A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritiva de direitos pelo não cumprimento das normas de licitação e/ou de
contratos, em face do disposto nos arts. 81, 86, 87 e 88, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 7º da Lei Federal
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, obedecerá, no âmbito da Administração Direta, Autárquica, Fundacional e das Empresas Públicas
do Distrito Federal, às normas estabelecidas neste Decreto. (Artigo alterado pelo(a) Decreto 27069 de 14/08/2006)
Parágrafo único. As disposições deste Decreto aplicam-se também aos ajustes efetuados com dispensa e inexigibilidade de licitação,
nos termos do que dispõe a legislação vigente, e ainda às licitações realizadas pelas Administrações Regionais, até o limite máximo
global mensal estabelecido no art. 24, incisos I e II, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, nos termos do disposto no § 1°
do art. 2° da Lei Distrital n° 2.340, de 12 de abril de 1999.
SEÇÃO II
Das Espécies de Sanções Administrativas
Art. 2º As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas, garantida a prévia defesa, estão
sujeitas às seguintes sanções: (Artigo alterado pelo(a) Decreto 27069 de 14/08/2006)
I - advertência;
II - multa;
III - suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com a Administração do Distrito Federal:
a) para a licitante e/ou contratada através da modalidade pregão presencial ou eletrônico que, convocada dentro do prazo de
validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame,
ensejar o retardamento da execução do seu objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; a penalidade será
aplicada por prazo não superior a 5 (cinco) anos, e a licitante e/ou contratada será descredenciada do Sistema de Cadastro de
Fornecedores, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, aplicadas e dosadas
segundo a natureza e a gravidade da falta cometida; (Alínea alterado pelo(a) Decreto 27069 de 14/08/2006)
b) para as licitantes nas demais modalidades de licitação previstas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a penalidade será
aplicada por prazo não superior a 2 (dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta cometida. (Alínea alterado
pelo(a) Decreto 27069 de 14/08/2006)
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada
com base no inciso anterior. (Inciso alterado pelo(a) Decreto 27069 de 14/08/2006)
Parágrafo único. As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada
a defesa prévia a interessada, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. (Parágrafo alterado pelo(a) Decreto 27069 de
14/08/2006)
SUBSEÇÃO I
Da Advertência
Art. 3º A advertência é o aviso por escrito, emitido quando a licitante e/ou contratada descumprir qualquer obrigação, e será
expedido: (Artigo alterado pelo(a) Decreto 27069 de 14/08/2006)
I - pela Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do
procedimento licitatório, e, em se tratando de licitação para registro de preços, até a emissão da autorização de compra para o órgão
participante do Sistema de Registro de Preços;
II - pelo ordenador de despesas do órgão contratante se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual,
entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato. (Inciso alterado pelo(a) Decreto 26993 de
12/07/2006)
SUBSEÇÃO II
Da Multa
Art. 4º A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada, pelo ordenador de despesas do órgão contratante, por atraso
injustificado na entrega ou execução do contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais: (Artigo alterado pelo(a) Decreto 27069
de 14/08/2006)
I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado sobre o
montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que
corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso; (Inciso alterado pelo(a) Decreto 35831 de 19/09/2014)
II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado, desde
o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a critério do
órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento
completo da obrigação contratada; (Inciso alterado pelo(a) Decreto 35831 de 19/09/2014)
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III - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo
da aplicação do disposto nos incisos I e II deste artigo;
IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do
serviço, ou rescisão do contrato/nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente;
V - até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato,
exceto prazo de entrega. (Inciso alterado pelo(a) Decreto 35831 de 19/09/2014)
§ 1º A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e será executada após regular processo administrativo, oferecido à contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos do § 3º do art. 86 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
observada a seguinte ordem: (Parágrafo alterado pelo(a) Decreto 27069 de 14/08/2006)
I - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;
II - mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e (Inciso alterado pelo(a) Decreto 27069 de 14/08/2006)
III - mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.
§ 2º Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá à contratada pela sua diferença,
devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) ou equivalente, que será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração ou cobrados judicialmente. (Parágrafo alterado pelo(a) Decreto 27069 de 14/08/2006)
§ 3º O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de
entrega ou execução do contrato, se dia de expediente normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte.
§ 4º Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:
I - o atraso não superior a 5 (cinco) dias;
II - a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.
§ 5º A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da falta cometida,
consoante o previsto no Parágrafo único do art. 2º e observado o princípio da proporcionalidade.
§ 6º Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverão ser cancelados e/ou rescindidos, exceto se
houver justificado interesse da unidade contratante em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, que será penalizado na forma do
inciso II do caput deste artigo.
§ 7º A sanção pecuniária prevista no inciso IV do caput deste artigo não se aplica nas hipóteses de rescisão contratual que não
ensejam penalidades.
Art. 4-A A multa de que trata o art. 4º deste Decreto será aplicada, nas contratações previstas na Lei Federal nº 12.232, de 29 de abril
de 2010, nos seguintes percentuais: (Artigo acrescido pelo(a) Decreto 36974 de 11/12/2015)
I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado sobre o
montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que
corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso; (Inciso acrescido pelo(a) Decreto 36974 de 11/12/2015)
II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado, desde
o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a critério do
órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento
completo da obrigação contratada; (Inciso acrescido pelo(a) Decreto 36974 de 11/12/2015)
III - 1% (um por cento) do valor do contrato em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o termo contratual dentro do
prazo estabelecido pela Administração; (Inciso acrescido pelo(a) Decreto 36974 de 11/12/2015)
IV - 1% (um por cento) sobre o valor do contrato que reste executar ou sobre o valor da dotação orçamentária que reste executar, o
que for menor, em caso de rescisão contratual; (Inciso acrescido pelo(a) Decreto 36974 de 11/12/2015)
V - até 1% (um por cento) sobre o valor do contrato que reste executar ou sobre o valor da dotação orçamentária que reste executar,
o que for menor, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, respeitado o disposto nos incisos I e II. (Inciso acrescido
pelo(a) Decreto 36974 de 11/12/2015)
SUBSEÇÃO III
Da Suspensão
Art. 5º A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitações e de contratar com a
Administração, e, se aplicada em decorrência de licitação na modalidade pregão, ainda suspende o registro cadastral da licitante e/ou
contratada no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, instituído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de junho de 2005, e no Sistema
de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, de acordo com os prazos a seguir: (Artigo alterado pelo(a) Decreto 27069 de
14/08/2006)
I - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, emitida pela Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, ou
pelo órgão integrante do Sistema de Registro de Preços, a licitante e/ou contratada permanecer inadimplente; (Inciso alterado
pelo(a) Decreto 27069 de 14/08/2006)
II - por até 90 (noventa) dias, em licitação realizada na modalidade pregão presencial ou eletrônico, quando a licitante deixar de
entregar, no prazo estabelecido no edital, os documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de forma provisória, ou, em
original ou cópia autenticada, de forma definitiva; (Inciso alterado pelo(a) Decreto 26993 de 12/07/2006)
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III - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregão, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não
celebrar o contrato, ensejar o retardamento na execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato;
IV - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante:
a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, objetivando obter, para si ou para outrem,
vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação;
b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) receber qualquer das multas previstas no artigo anterior e não efetuar o pagamento. (Alínea alterado pelo(a) Decreto 26993 de
12/07/2006)
§ 1° São competentes para aplicar a penalidade de suspensão:
I - a Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento
licitatório, e, em se tratando de licitação para registro de preços, até a emissão da autorização de compra para o órgão participante
do Sistema de Registro de Preços;
II - o ordenador de despesas do órgão contratante, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual,
entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato. (Inciso alterado pelo(a) Decreto 26993 de
12/07/2006)
§ 2º A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal. (Parágrafo alterado pelo(a) Decreto 26993 de
12/07/2006)
§ 3° O prazo previsto no inciso IV poderá ser aumentado para até 05 (cinco) anos, quando as condutas ali previstas forem praticadas
no âmbito dos procedimentos derivados dos pregões.
SUBSEÇÃO IV
Da Declaração de Inidoneidade
Art. 6º A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário de Estado ou autoridade equivalente do órgão de origem, à vista
dos motivos informados na instrução processual. (Artigo alterado pelo(a) Decreto 27069 de 14/08/2006)
§ 1º A declaração de inidoneidade prevista neste artigo permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos que determinaram
a punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que a aplicou, e será concedida sempre que a
contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes de sua conduta e após decorrido o prazo da sanção. (Parágrafo
alterado pelo(a) Decreto 27069 de 14/08/2006)
§ 2º A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, e seus efeitos serão
extensivos a todos os órgãos/entidades subordinadas ou vinculadas ao Poder Executivo do Distrito Federal, e à Administração
Pública, consoante dispõe o art. 87, IV, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. (Parágrafo alterado pelo(a) Decreto 27069 de
14/08/2006)
CAPÍTULO II
DAS DEMAIS PENALIDADES
Art. 7° As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, ou que por quaisquer outros meios
praticarem atos irregulares ou ilegalidades para obtenção no registro no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, administrado
pela Subsecretaria de Compras e Licitações, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
I - suspensão temporária do certificado de registro cadastral ou da obtenção do registro, por até 24 (vinte e quatro) meses,
dependendo da natureza e da gravidade dos fatos; e
II - declaração de inidoneidade, nos termos do art. 6º deste Decreto
III - Revogado pelo(a) Decreto 26993 de 12/07/2006)
Parágrafo único. Aplicam-se a este artigo as disposições dos §§ 2º e 3º do art. 5º deste Decreto. (Parágrafo acrescido pelo(a) Decreto
27069 de 14/08/2006)
Art. 8º As sanções previstas nos arts. 5º e 6º poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais que, em razão dos
contratos regidos pelas Leis Federais nºs 8.666, de 21 de junho de 1993 ou 10.520, de 17 de julho de 2002: (Artigo alterado pelo(a)
Decreto 27069 de 14/08/2006)
I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
II - tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
III - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos praticados.
CAPÍTULO III
DO DIREITO DE DEFESA
Art. 9º É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da respectiva notificação. (Artigo alterado pelo(a) Decreto 27069 de 14/08/2006)
§ 1° O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua
decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a
decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.
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§ 2º Na contagem dos prazos estabelecidos neste Decreto, excluir-se-á o dia do início e incluir-seá o do vencimento, e considerar-seão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. (Parágrafo alterado pelo(a) Decreto 26993 de
12/07/2006)
§ 3° Parágrafo revogado pelo(a) Decreto 27069 de 14/08/2006)
§ 4° Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a autoridade competente para aplicação da
sanção providenciará a sua imediata divulgação no sítio www.fazenda.df.gov.br, inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao
Sistema de Controle e Acompanhamento de Compra e Licitações e Registro de Preços do Distrito Federal – e-compras, e aos demais
sistemas eletrônicos de contratação mantidos por órgãos ou entidades da Administração Pública do Distrito Federal.
§ 5º Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal as sanções aplicadas com fundamento nos arts.
3º e 4º deste decreto, as quais se formalizam por meio de simples apostilamento, na forma do art. 65, §8º, da Lei nº 8.666, de 1993.
CAPÍTULO IV
DO ASSENTAMENTO EM REGISTROS
Art. 10. Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa.
Parágrafo único. As penalidades terão seus registros cancelados após o decurso do prazo do ato que as aplicou.
CAPÍTULO V
DA SUJEIÇÃO A PERDAS E DANOS
Art. 11. Independentemente das sanções legais cabíveis, regulamentadas por este Decreto, a licitante e/ou contratada ficará sujeita,
ainda, à composição das perdas e danos causados à Administração pelo descumprimento das obrigações licitatórias e/ou contratuais.
CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 12. Os instrumentos convocatórios e os contratos deverão fazer menção a este Decreto, ressalvados os casos em que o objeto
exija penalidade específica. (Artigo alterado pelo(a) Decreto 27069 de 14/08/2006)
Art. 13. As sanções previstas nos arts. 3º, 4º e 5º deste Decreto serão aplicadas pelo ordenador de despesas do órgão contratante,
inclusive nos casos em que o descumprimento recaia sobre o contrato oriundo do Sistema de Registro de Preços. (Artigo acrescido
pelo(a) Decreto 26993 de 12/07/2006)
Art. 14. Os prazos referidos neste Decreto só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na entidade. (Artigo acrescido
pelo(a) Decreto 27069 de 14/08/2006)
Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. (Artigo renumerado pelo(a) Decreto 26993 de
12/07/2006) (renumerado pelo(a) Decreto 27069 de 14/08/2006)
Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário. (Artigo renumerado pelo(a) Decreto 26993 de 12/07/2006) (renumerado pelo(a)
Decreto 27069 de 14/08/2006)
Brasília, 30 de maio de 2006.
118º da República e 47º de Brasília
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021-NULIC/SLU-DF
ANEXO II
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO Nº _____/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O SERVIÇO DE
LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL – SLU/DF E A EMPRESA
______________, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 05/2002.
PROCESSO SEI Nº 00094-00003128/2021-20
CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES
1.1. O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL – SLU/DF, ente autárquico distrital, CNPJ nº. 01.567.525/0001-76,
sediado no SCS, Q. 08, Bloco B-50, Edifício Venâncio 2.000, 6o andar, Brasília/DF, doravante denominado Contratante, representado
legalmente neste ato por seu Diretor Presidente ____, brasileiro, portador do RG-CI nº ________, CPF nº _______, residente e
domiciliado nesta capital, e por seu Diretor de Administração e Finanças,______, brasileira, portadora do RG-CI nº _______ e CPF nº
__________, domiciliada e residente nesta capital, e a cooperativa ou associação _______________________________, doravante
denominada Contratada, CNPJ nº _________________________, com sede em ____________________________, CEP:
_______________, representada por __________________________, brasileiro, profissão, portador do RG-CI nº ____________
SSP/___, CPF nº ______________, residente e domiciliado nesta capital, na qualidade de ___________________.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PROCEDIMENTO
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2.1. O presente Contrato obedece aos termos da Proposta (), obtida através do Edital de Chamamento Público n° 02/2021
NULIC/SLU-DF () e da Justificativa de Dispensa de Licitação (), baseada no inciso ___, art. 24, c/c art. 26 e com as demais disposições
da Lei nº 8.666, de 21.06.93.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO
3.1. O Contrato tem por objeto a prestação de serviço público de processamento de resíduos sólidos urbanos de triagem,
compreendendo as atividades de recepção, triagem, prensagem, enfardamento, armazenamento e comercialização fruto desta
atividade, para atender às necessidades do Serviço de Limpeza Urbana – SLU/DF, em áreas dos transbordos e no Aterro Sanitário de
Brasília, com autorização de uso do espaço público, consoante especifica com o Edital de Chamamento de Credenciamento nº
02/2021 NULIC/SLU-DF (____) e a Proposta (), que passam a integrar o presente instrumento, sem necessidade de transcrição na
íntegra.
CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO
4.1. O Contrato será executado de forma indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário, segundo o disposto nos arts. 6º e
10º da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR
5.1. O valor total estimado do Contrato é de R$ ______ (______), sendo o valor unitário de R$ ______ (_____) para a quantidade
estimada de ____t (_____) por mês, perfazendo o total mensal estimado de R$ ____ (_______), devendo a importância ser atendida
à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 6.778, de 06.01.2021, enquanto a
parcela remanescente será custeada à conta de dotações a serem alocadas no(s) orçamento(s) seguinte(s).
5.2. O valor será pago por tonelada comercializada. Sendo o material entregue reconhecido como dação, complementando o valor de
custo operacional pago. Serão remunerados os custos da prestação de serviços, podendo haver incentivo para comercialização de
resíduos específicos.
5.3. Os Contratos celebrados com prazo de vigência superior a doze meses, terão seus valores, anualmente, reajustados por índice
adotado em lei, ou na falta de previsão específica, pelo– IPCA com inicio a contar da data da proposta vinculada no item 2.1 deste
contrato.
CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1. – A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:
6.1.1. Unidade Orçamentária: 22214
6.1.2. Programa de Trabalho: 15.452.6209.2079.6118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA
6.1.3. Natureza da Despesa: 33.90.39
6.1.4. Fonte de Recursos: 100 - Ordinário não Vinculado.
6.2. O empenho inicial é de R$ ___ (____), conforme Nota de Empenho nº ____________, emitida em __/__/2021, sob o evento nº
_________, na modalidade _____________.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO
7.1. Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação de relatório e da nota fiscal de prestação do serviço do mês
subsequente à execução do serviço de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal.
7.2. Para efeito de pagamento, o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal consultará os sítios oficiais dos órgãos e entidades
emissores das certidões a seguir relacionadas, para a verificação da regularidade fiscal da Contratada:
7.2.1. Certidão de regularidade de débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil .
7.2.2. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica
Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90);
7.2.3. Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (Lei nº 12.440, de 7 de julho
de 2011).
7.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Federal por meio da Certidão Conjunta de Débitos relativos aos Tributos Federais e a
Divida Ativa da União, expedida pelo Ministério da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil.
7.3. Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação de relatório e da nota fiscal de prestação do serviço do mês
subsequente à execução do serviço de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal.
7.4. Havendo a impossibilidade de consulta, pela Administração, aos sítios oficiais dos órgãos e entidades emissores das citadas
certidões, o pagamento ficará condicionado à apresentação, pela Contratada, da comprovação de sua regularidade fiscal e
trabalhista.
7.5. Nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta, em
virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária
(quando for o caso).
7.6. Os pagamentos de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) serão feitos, exclusivamente, mediante crédito em
conta corrente, em nome do beneficiário, junto ao Banco de Brasília S/A - BRB. Para tanto deverão apresentar o número da conta
corrente e da agência em que desejam receber seus créditos, de acordo com o Decreto n.º 32.767 de 17/02/2011, publicado
no DODF nº 35, pág. 3, de 18/02/2011.
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7.6.1. Excluem-se das disposições do caput deste item:
7.6.1.1. os pagamentos a empresas vinculadas ou supervisionadas pela Administração Pública Federal;
7.6.1.2. os pagamentos efetuados à conta de recursos originados de acordos, convênios ou contratos que, em virtude de
legislação própria, só possam ser movimentados em instituições bancárias indicadas nos respectivos documentos; e
7.6.1.3. os pagamentos a empresas de outros Estados da federação que não mantenham filiais e/ ou representações no
DF e que venceram processo licitatório no âmbito deste ente federado.
7.7. Será efetuada a retenção na fonte, dos tributos e contribuições, prevista na Instrução Normativa RFB nº 1234/2012.
7.9. O pagamento dar-se-á mediante emissão de Ordem Bancária – OB, junto ao Banco de Brasília S.A., em Brasília-DF, ou tratando-se
de empresa de outro Estado que não tenha filial ou representação no Distrito Federal, junto ao banco indicado, no prazo de 30
(trinta) dias corridos contados da data de apresentação pela Contratada da documentação fiscal correspondente e após o atestado
da fiscalização da SLU/DF.
7.10. Documentos de cobrança rejeitados por erros ou incorreções em seu preenchimento serão formalmente devolvidos à
Contratada, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da data de sua apresentação.
7.11. Os documentos de cobrança, escoimados das causas que motivaram a rejeição, deverão ser reapresentados num prazo máximo
de 02 (dois) dias úteis.
7.12. Em caso de rejeição da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorreções, o prazo de pagamento passará a ser contado a
partir da data de sua reapresentação.
7.13. O pagamento mensal pela contratante ocorrerá após a comprovação do pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciárias
e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS pela contratada relativas aos empregados que tenham participado da
execução dos serviços contratados.
CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
8.1. O Contrato terá a vigência de 12 (doze) meses a contar da data de assinatura da última das Partes no Sistema SEI/GDF, podendo
ser prorrogado com fundamento no artigo 57, inciso II, da Lei 8.666/93, limitado a 60 (sessenta) meses.
CLÁUSULA NONA – DA UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO
9.1. As organizações de catadores contratadas que ocuparem espaços físicos do SLU deverão assinar Termo de Responsabilidade de
Imóveis e Equipamentos do SLU/DF, no ato do recebimento do espaço físico e equipamentos, cujo termo será acompanhado pelo
responsável da Contratante, juntamente com o preposto da Contratada, sendo as obrigações impostas à contratada referentes ao uso
e à conservação do bem público durante a execução do contrato, sendo de inteira responsabilidade da Cooperativa ou Associação a
manutenção preventiva e corretiva do espaço físico e de todos os equipamentos disponibilizados pela Contratante ao Contratada.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL
10.1. Entregar, a seu critério, os resíduos coletados para a contratada de acordo com a melhor logística para o SLU, de acordo com a
coleta prevista para cada unidade de transbordo e aterro sanitário conforme previsão de recebimento no Aterro Sanitário de Brasília.
10.2. Receber todo o rejeito oriundo do processamento da unidade, na área operacional do transbordo ou aterro sanitário;
10.3. Receber e validar os documentos e relatórios apresentados pelas organizações de catadores quando da prestação de contas
para receber o pagamento pelo serviço prestado;
10.4. Efetuar o pagamento a CONTRATADA, dentro das condições e prazo estabelecidos no item 5 do Edital e item 6 do Projeto
Básico;
10.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, caso sejam constatadas eventuais irregularidades ou defeitos na execução do objeto
contratado, fixando-lhe prazo para as devidas correções;
10.6. Elaborar em conjunto com a CONTRATADA, sempre que houver necessidade, adequações operacionais;
10.7. Monitorar, a execução do contrato e seus anexos, visando orientar quanto ao(s) relatório(s) a ser(em) entregue(s), de forma a
possibilitar as ações de medir, monitorar e avaliar as atividades realizadas pelos catadores de RSR.
10.8. O SLU/DF responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso
contra o responsável nos casos de dolo e de culpa;
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
11.1. A Contratada fica obrigada a apresentar, ao Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal:
I - até o quinto dia útil do mês subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários, resultantes da
execução do Contrato;
II - comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais.
11.2. Comprovar mensalmente a regularidade no atendimento às suas obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária
relativas a seus empregados, nos termos da Lei-DF nº 5.087/2013.
11.2.1. As irregularidades encontradas em relação às obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias de que trata o item acima
devem ser sanadas no prazo máximo de trinta dias da detecção;
11.2.2. O não atendimento das determinações constantes da Lei-DF nº 5.087/2013 implica a abertura de processo
administrativo para rescisão unilateral do contrato por parte da Contratante.
11.3. Constitui obrigação da Contratada o pagamento dos salários e demais verbas decorrentes da prestação de serviço.
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11.4. A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes.
11.5. A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação.
11.6. A CONTRATADA obriga-se a:
11.6.1. Implantar em até 120 (cento e vinte dias) para a instalação da infraestrutura com máquinas, equipamentos e pessoal
para operação;
11.6.2. Fornecer uniformes, crachás, Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e demais materiais adequados ao serviço, para
garantir a segurança e bem-estar dos cooperados/associados;
11.6.3. Realizar suas atividades somente com seus cooperados/associados e funcionários, sendo vedada a utilização de mão de
obra de pessoas alheias aos seus quadros e de menores de 18 (dezoito) anos;
11.6.4. Respeitar o meio ambiente, bem como prevenir e erradicar práticas que lhe sejam danosas, exercendo suas atividades
em observância dos atos legais, normativos e administrativos relativos às áreas de saneamento básico, de gestão de resíduos
sólidos, de meio ambiente e correlatas, emanadas das esferas Federal e Distrital, incluindo, mas não se limitando, ao
cumprimento da Lei Federal nº: 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos) e Lei Distrital nº.: 5.418/2014 (Política
Distrital de Resíduos Sólidos);
11.6.5. Fazer gestão administrativa e operacional para o trabalho destas equipes e dos catadores, organizados em sistema de
cooperativas ou associações de trabalhadores;
11.6.6. Zelar pela integridade do espaço e realizar a limpeza diária necessária para o uso adequado e conservação do espaço;
11.6.7. Assegurar aos cooperados/associados os meios necessários para a adequada separação e destinação dos resíduos;
11.6.8. Assumir todos os encargos previdenciários e demais obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em
vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus cooperados/associados e funcionários não manterão nenhum
vínculo empregatício com a CONTRATANTE;
11.6.9. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de
trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus cooperados/associados e funcionários no desempenho dos
serviços, em conexão ou contingência;
11.6.10. Assumir todos os encargos, taxas, tributos e contribuições de possível demanda trabalhista, cível ou penal, da
associação/cooperativa assim como às relacionadas aos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção ou conexão;
11.6.11. Responsabilizar-se pela manutenção legal da cooperativa/associação e a presunção de veracidade dos documentos
encaminhados;
11.6.12. Conduzir e executar os serviços, utilizando-se todos os critérios técnicos e recursos necessários para o alcance dos
resultados e em conformidade com as ações descritas neste documento;
11.6.13. Executar, com exclusividade, o objeto do contrato, sendo vedada a subcontratação dos serviços objeto do contrato;
11.6.14. Responsabilizar-se por quaisquer danos que venha a causar ao SLU, ao Distrito Federal ou a terceiros por si ou
representantes na execução dos serviços do objeto deste documento, isentando o Contratante de toda e qualquer reclamação
que possa surgir em decorrência do mesmo;
11.6.15. Permitir quaisquer verificações determinadas pelos executores do contrato, prestando os esclarecimentos que lhes
forem solicitados, além de remeter-lhes mensalmente a relação dos cooperados/associados e funcionários admitidos, demitidos
(inc. II, do art. 21, da Lei nº 5.764/1971) no período com cópias de atas, quando for o caso, balanços e relatórios do exercício
social e parecer do Conselho Fiscal;
11.6.16. Comparecer, sempre que solicitada, à sede da contratante;
11.6.17. Comunicar e justificar com no mínimo de 48 (quarenta e oito) horas de antecedência à Contratante por meio escrito ou
eletrônico com comprovante de comunicação, quando houver impedimento em receber os resíduos;
11.6.18. Comunicar imediatamente à contratante, quando houver redução significativa do volume e queda de qualidade dos
resíduos recebidos;
11.6.19. Só serão consideradas as notas fiscais de venda, para comprovação da quantidade de resíduos recicláveis
comercializados, aquelas emitidas para pessoa jurídica e que não seja outra cooperativa ou associação de catadores do DF de
primeira classe.
11.6.20. (Ajustar em caso de Associações) Enviar mensalmente a documentação junto à prestação de contas, conforme
indicado na IN 5/2017 - MPOG para a fiscalização do contrato:
a) recolhimento da contribuição previdenciária do INSS em relação à parcela de responsabilidade do cooperado;
b) recolhimento da contribuição previdenciária em relação à parcela de responsabilidade da Cooperativa;
c) comprovante de distribuição de sobras e produção;
d) comprovante da aplicação do Fundo Assistência Técnica Educacional e Social (Fates);
e) comprovante da aplicação em Fundo de reserva;
f) comprovação de criação do fundo para pagamento do 13º salário e férias; e
g) eventuais obrigações decorrentes da legislação que rege as sociedades cooperativas.
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11.7. É proibido qualquer conteúdo: (Lei Distrital nº 5.448/2015)
I – discriminatório contra a mulher;
II – que incentive a violência contra a mulher;
III – que exponha a mulher a constrangimento;
IV – homofóbico;
V – que represente qualquer tipo de discriminação.
11.7.1. Estas disposições aplicam-se às contratações de Cooperativas e Associações de Catadores.
11.7.2. O uso ou o emprego de conteúdo discriminatório constitui motivo para rescisão do contrato e aplicação de multa,
sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
7.2.

E conforme item 15.1 do projeto básico.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO
12.1. A fiscalização, da contratação e execução do contrato, será exercida por um representante da Administração, ou por uma
comissão formalmente designada pela Administração, o que couber, a(o) qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da
execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração, na forma dos arts. 67 a 73 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e
dos Decretos nos 32.598, de 15 de dezembro de 2010 e 32.753, de 04 de fevereiro de 2011;
12.2. O representante ou os membros da comissão gestora do contrato deverá(ão) ter a experiência necessária para o
acompanhamento e controle da execução do contrato;
12.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou
de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos,
de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
12.4. O representante ou a comissão gestora do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários ou cooperados/associados eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis, inclusive quando se tratar de elogios ou sugestões.
12.5. DOS MECANISMOS DE GESTÃO CONTRATUAL
12.5.1. Papéis e Responsabilidade:
12.5.1.1. Para a execução do contrato, será implementado o método de trabalho baseado no conceito de delegação de
responsabilidades. Esse conceito define o CONTRATANTE como responsável pela gestão do contrato e pela verificação de
aderência dos serviços prestados aos padrões de qualidade exigidos e a CONTRATADA como responsável pela execução
dos serviços e gestão dos recursos materiais e humanos necessários;
12.5.2. A execução dos serviços contratados pressupõe a existência dos seguintes papéis e responsabilidades:
12.5.2.1. Executor ou Comissão de Fiscalização do Contrato: é o servidor ou comissão de servidores designados pelo
CONTRATANTE, responsável pelo acompanhamento e pela fiscalização técnica da execução contratual e, ainda, pela
verificação dos resultados pretendidos e pelo recebimento definitivo dos serviços;
12.5.2.2. Preposto: funcionário representante da cooperativa/associação CONTRATADA, responsável por acompanhar a
execução do contrato e atuar como interlocutor principal com o CONTRATANTE, incumbido de receber, diligenciar,
encaminhar e responder as principais questões técnicas, legais e administrativas referentes ao andamento contratual.
12.5.3. A CONTRATADA deverá manter preposto aceito pela Administração do SLU, durante o período de vigência do contrato,
para representá-la administrativamente, sempre que for necessário, além de coordenar e fiscalizar as atividades da equipe, o
qual deverá ser indicado mediante declaração em que deverá constar o nome completo, nº CPF e do documento de identidade,
além dos dados relacionados à sua qualificação profissional, quando for o caso;
12.5.4. O preposto, uma vez indicado pela cooperativa ou associação e aceito pela Administração do SLU, deverá apresentar-se à
unidade fiscalizadora, após a assinatura do contrato, para tratar de assuntos pertinentes à implantação da execução do contrato
relativo à sua competência;
12.5.5. O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas dos serviços prestados, bem como outros
questionamentos futuros, para o bom andamento da contratação;
12.5.6. A CONTRATADA orientará o seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração do SLU,
inclusive quanto ao cumprimento das regras estabelecidas nesta contratação;
12.5.7. Formas de comunicação:
12.5.7.1. Para informar o descumprimento de alguma norma ou demais temas relacionados ao objeto do contrato pela
CONTRATADA será utilizado o envio de ofícios escritos devidamente protocolado na seção de protocolo do SLU, para
ciência e providências;
12.5.7.2. O uso de mensagens eletrônicas (e-mail) também poderá ser utilizado como forma de comunicação, o
recebimento destas deve ser comprovado.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
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13.1 – Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, com amparo no art. 65 da Lei nº
8.666/93, vedada a modificação do objeto.
13.2 – A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização financeira, prevista no
Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias, suplementares, até o limite do respectivo valor, dispensa a celebração
de aditamento.
13.3 - Caberá o reajuste/repactuação de preços para a contratação de serviços continuados, observado o dispostos na Instrução
Normativa nº 05/2017 - MPOG, conforme previsão no Edital.
13.4. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do objeto deste Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES
14.1. Pelo descumprimento de cláusulas ou condições deste presente Projeto Básico serão aplicadas as penalidades estabelecidas no
Decreto nº 26.851/2006 e suas alterações, transcrito na integralidade em Anexo abaixo, o qual regulamenta a aplicação das sanções
administrativas previstas na Lei n.º 8.666/1993.
14.1.1. A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritiva de direitos pelo não cumprimento das normas previstas nesta
dispensa de 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, fundacional e das empresas públicas do Distrito Federal, observarão as regras estabelecidas nos
citados normativos.
14.2. O atraso injustificado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato sujeitará a Contratada à multa prevista
no Edital, descontada da garantia oferecida ou judicialmente, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93,
facultada ao Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal, em todo caso, a rescisão unilateral.
14.2.1. A contratada que não cumprir integralmente as obrigações assumidas, garantida a prévia defesa, fica sujeita
às sanções estabelecidas no Decreto nº 26.851/2006, alterado pelos Decretos nºs 26.993/2006, 27.069/2006 e 35.831/2014, a seguir
relacionadas:
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO AMIGÁVEL
15.1. O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto, manifestação escrita de uma das partes, com
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem interrupção do curso normal da execução do Contrato, desde que não seja caso de
rescisão unilateral do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO UNILIATERAL DO CONTRATO
16.1. O atraso injustificado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato sujeitará a CONTRATADA à multa
prevista na Justificativa de Dispensa de Licitação, descontada da garantia oferecida ou judicialmente, sem prejuízo das sanções
previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93, facultada ao Distrito Federal, em todo caso, a rescisão unilateral.
16.2. O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respectivo processo, na forma
prevista no Edital, observado o disposto no art. 78 da Lei nº 8.666/93, sujeitando-se a Contratada às consequências determinadas
pelo art. 80 desse diploma legal, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
16.3. O contrato será rescindido com a aplicação de multa se confirmado o uso de mão de obra infantil no processamento,
transporte, ou qualquer fase produtiva do bem, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis (Lei Distrital nº 5.061 de 08.03.2013 e
Parecer nº 343/2016 – PRCON/PGDF).
16.4. Em caso de rescisão motivada pelo art. 77 da Lei nº 8.666/1993 o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal antevê o
reconhecimento dos direitos da Administração, que envolve a possibilidade de investir-se na posse de bens, alienar coisas, promover
contratações para conclusão ou aperfeiçoamento dos serviços. (Parecer nº 746/2018-PRCON/PGDF).
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA
17.1. Os débitos da Contratada para com o SLU-DF, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos em Dívida Ativa e cobrados
mediante execução na forma da legislação pertinente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato.
17.2. A Contratada declara a inexistência de possibilidade de transferência ao SLU de responsabilidade por encargos trabalhistas,
fiscais e/ou comerciais porventura inadimplidos, bem como a inexistência de formação de vínculo emprega0cio entre os empregados
da Contratada e a Administração Pública do Distrito Federal
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO REAJUSTE
18.1. O critério de reajuste será em conformidade com o disposto no Decreto n° 37.121/2016, para tanto deverá ser adotado o Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-IPCA ou outro que vier a substituí-lo, sendo marco inicial a contagem do prazo para
concessão do direito de reajuste e a periodicidade, nos termos da Lei nº 10.192/2001.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO
19.1. A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa Oficial, até o
quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser
providenciado o registro do instrumento pelo SLU/DF.
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA SUSTENTABILIDADE
20.1. 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.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA FRASEOLOGIA ANTICORRUPÇÃO
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=82881834&infra_sist…
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21.1. Havendo irregularidades neste instrumento, entrar em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupção coordenada pela
Controladoria-Geral do Distrito Federal, por meio do Telefone: 0800-6449060.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO
22.1. Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento do presente Contrato.
Pelo SLU/DF: ___________________________
Pela Contratada:_______________________

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021-NULIC/SLU-DF
ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE
A empresa _______________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o no ______________________,
sediada no endereço ____________________________, telefone/fax no ______________________, por intermédio do seu
representante legal Sr. (a) _______ _________________________________________________, portador (a) da Carteira de
Identidade no ______________ e do CPF nº _____________________, DECLARA para fins do disposto na Lei Distrital nº 4.770, de 22
de fevereiro de 2012, que atende aos requisitos de sustentabilidade previsto no art. 2º da mencionada Lei.
_________________________________
Local e Data
_____________________________________
[Nome do Representante Legal da Empresa]
Cargo
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021-NULIC/SLU-DF
ANEXO IV
DECLARAÇÃO PARA OS FINS DO DECRETO N° 39.860, DE 30 DE MAIO DE 2019
ÓRGÃO/ENTIDADE: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL
PROCESSO Nº 00094-00003128/2021-20
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
NÚMERO DA LICITAÇÃO: CP 02/2021 NULIC/SLU-DF
L I C I TA N T E:
CNPJ/CPF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL/DISTRITAL:
REPRESENTANTE LEGAL:
CPF:
A pessoa física ou jurídica acima identificada, por intermédio de seu representante legal, declara que não incorre nas
vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 1º do Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019.
Essa declaração é a expressão da verdade, sob as penas da lei.
Brasília, _____ de ______________________ de _______
_______________________________________________
Assinatura
Documento assinado eletronicamente por MARCONE MENDONÇA DE ARAUJO - Matr.00830666, Chefe do Núcleo de Licitação, em 27/10/2021, às 13:26, conforme art. 6º do Decreto n°
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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 autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 72915028 código CRC= 09F4F7EE.
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