
Edital de Licitação SLU 001/2019 - Solicitação de 

Diligência - Análise das propostas de Preço - Lote 01 - 

Encargos Sociais 

Aos representantes das empresas: 

1.      LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA; 
2.      VINA EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA; 
3.      LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA; 

4.      CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA; 
5.      KTM ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA LTDA; 
6.      CONSÓRCIO BH MAIS LIMPA; 
7.      BA MEIO AMBIENTE 

8.      SANEPAV SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA; 

Considerando a composição das alíquotas dos encargos sociais dos coletores e 

motoristas no orçamento de base do Edital SLU 001/2019; 

Considerando que as referidas empresas licitantes apresentaram alíquotas de encargos 

sociais diferentes das previstas no orçamento de base do Edital SLU 001/2019, seja para 

mais ou para menos; 

A Comissão Especial de Licitação, instituída pela Portaria 130, 12 de novembro de 

2019, vem realizar diligência, com base no art. 43, §3º da Lei Federal 8.666/1993, para 

que estas licitantes justifiquem a adoção de alíquotas de encargos sociais diferentes das 

apresentadas no orçamento de base do Edital SLU 001/2019, ou, caso seja um erro de 

planilha na composição do orçamento dos encargos sociais, demonstrar como o preço 

apresentado na proposta suporta o impacto do referido erro, comprovando a sua 

exequibilidade, sem alterar os quantitativos apresentados, preços unitários e o preço 

global. 

Prazo para resposta: até às 17:00h, do dia 03 de março de 2020 (terça-feira). A resposta 

pode ser encaminhada por e-mail, devendo o ofício ser devidamente assinado e 

entregue  digitalizado em PDF. 

 

Santhiago Teixeira G. Lopes 

Presidente da Comissão Especial de Licitação 

Edital SLU 001/2019 

 

 

 

 

 



 

 

Edital de Licitação SLU 001/2019 - Solicitação de 
Diligência - Análise das propostas de Preço - Lote 01 - 
Adicional Noturno 

   

 
Aos representantes da empresa LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA, 

Aos representantes da empresa SANEPAV AMBIENTAL LTDA, 

Considerando o adicional noturno (37,14%) previsto no orçamento de base do Edital 

SLU 001/2019, na planilha de “Composição auxiliar: custo mensal de mão de obra 

noturna”; 

Considerando que as licitantes Litucera e Sanepav não apresentam os 37,14% de 

adicional noturno na composição do custo mensal da mão de obra noturna; 

A Comissão Especial de Licitação, instituída pela Portaria 130, 12 de novembro de 

2019, vem realizar diligência, com base no art. 43, §3º da Lei Federal 8.666/1993, 

para que estas licitantes justifiquem o não cumprimento dos 37,14% de adicional 

noturno, ou, caso haja erro de planilha na composição do seu orçamento, indicar 

se o preço apresentado na proposta suporta o impacto do referido erro, 

comprovando a sua exequibilidade, sem alterar os quantitativos, preços unitários e 

o preço global da proposta. 

Prazo para resposta: até às 17:00h, do dia 03 de março de 2020 (terça-feira). A 

resposta pode ser encaminhada por e-mail, devendo o ofício ser devidamente assinado e 

entregue  digitalizado em PDF. 

Atenciosamente, 

 

Santhiago Teixeira G. Lopes 

Presidente da Comissão Especial de Licitação 

Edital SLU 001/2019 

 

 

 

 

 

 

 



Edital de Licitação SLU 001/2019 – Solicitação de 
Diligência - Análise das propostas de Preço - Lote 01 – 
PIS e COFINS 

Aos representantes das empresas: 

1.      BA MEIO AMBIENTE; 
2.      CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA; 

3.      CONSÓRCIO BH MAIS LIMPA; 
4.      CONSÓRCIO LIMPA BH; 
5.      CONSÓRCIO LIMPA MAIS BH; 
6.      EPPO – SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA 
7.      KTM ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA LTDA; 

8.      LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA; 

9.      SANEPAV SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA; 

10.  VALOR AMBIENTAL LTDA.  

Considerando a regra contida no item 2.3.1, inciso X – PROPOSTAS DE PREÇO – 

ENVELOPE Nº 2, do Edital SLU 001/2019, nos seguintes termos: “2.3.1. Para fins de 

comprovação da alíquota PIS/COFINS lançada no BDI é necessário apresentação da 

Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para PIS/PASEP e da COFINS – EFD – 

Contribuições dos últimos 12 meses (outubro de 2018 a outubro de 2019)”; 

Considerando que as referidas empresas licitantes não apresentaram a Escrituração 

Fiscal Digital da Contribuição dos últimos 12 meses (outubro de 2018 a outubro de 

2019) para comprovação das alíquotas de PIS e COFINS nesse período, mas apenas os 

respectivos recibos; 

A Comissão Especial de Licitação, instituída pela Portaria 130, 12 de novembro de 

2019, vem realizar diligência, com base no art. 43, §3º da Lei Federal 8.666/1993, para 

que estas licitantes complementem as informações exigidas pelo Edital 001/2019, 

referente ao PIS/COFINS de suas propostas, nos termos da regra contida no item 2.3.1, 

inciso X – PROPOSTAS DE PREÇO – ENVELOPE Nº 2, do Edital SLU 001/2019. 

Prazo para resposta: até às 17:00h, do dia 03 de março de 2020 (terça-feira). A 

resposta pode ser encaminhada por e-mail, devendo o ofício ser devidamente assinado e 

entregue  digitalizado em PDF. 

  

Santhiago Teixeira G. Lopes 

Presidente da Comissão Especial de Licitação 

Edital SLU 001/2019 

 

 

 

 


