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EDITAL DE LICITAÇÃO -  CONCORRÊNCIA SLU Nº 001/2019 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO -  PORTARIA SLU Nº 130, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01.097.349.19.20 

 

 

A Comissão Especial de Licitação da Concorrência SLU nº 001/2019, referente à contratação dos 

serviços de coleta de resíduos sólidos no Município de Belo Horizonte, instituída pela Portaria SLU 

Nº 130, de 12 de novembro de 2019, vem, proceder com o julgamento de classificação do Lote 01 do 

presente certame, conforme Clausula XII – Critérios para Julgamento, do Edital SLU 001/2019, com 

base nas analises técnicas que integram a presente decisão, nos termos a seguir delineados. 

 

 

1. DAS EMPRESAS HABILITADAS E ORDEM DOS PREÇOS DO LOTE 01  

 

Às 14:30h do dia 13 de fevereiro de 2020, no auditório Garizão da SLU, localizado na Rua Tenente 

Garro, nº 118, 3º andar, bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte – MG, a Comissão Especial de 

Licitação do Edital SLU nº 001/2010, constituída pela Portaria SLU nº 130, de 12 de novembro de 

2019, referente à contratação dos serviços de coleta de resíduos sólidos no Município de Belo 

Horizonte, reuniu-se em sessão pública designada para abertura dos envelopes de preço do Lote 01 

da concorrência. As seguintes empresas foram habilitadas no certame: 

 

  LICITANTES  
HABILITADA?  DISPUTANDO QUAIS 

LOTES? 

1 Enegix Ambiental Eireli 
Inabilitada para os três lotes. Não houve 

comprovação da qualificação técnica. 

2 Vina Equipamentos e Construções  Sim. Lotes 1, 2 e 3. 

3 Marquise Serviços Ambientais S/A Sim. Lote 2, somente. 

4 Consita Tratamento de Resíduos S/A Sim. Lotes 1, 2 e 3. 

5 B.A Meio Ambiente Ltda Sim. Lotes 1, 2 e 3. 

6 Litucera Limpeza e Engenharia Ltda. Sim. Lotes 1, 2 e 3. 

7 Orbis Ambiental S/A Sim. Lotes 2 e 3, apenas. 

8 Valor Ambiental Ltda Sim. Lotes 1, 2 e 3. 

9 Trail Infraestrutura Eireli Sim. Lotes 1, 2 e 3. 

10 Localix Serviços Ambientais Ltda Sim. Lotes 1, 2 e 3. 
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11 Sanepav Saneamento Ambiental Ltda Sim. Lotes 1, 2 e 3. 

12 Sistemma Assessoria e Construções Ltda Sim. Lote 2, apenas. 

13 Construtora Contorno Ltda Sim. Lotes 3, apenas. 

14 EPPO Saneamento Ambiental e Obras Ltda Sim. Lotes 1, 2 e 3. 

15 KTM Administração e Engenharia Sim. Lotes 1, 2 e 3. 

16 
Consórcio Limpa 

Mais BH 

Heleno & Fonseca Construtécnica (líder) 

Sim. Lotes 1, 2 e 3. 

Paulitec Construções Ltda 

17 
Consórcio BH 

Mais Limpa 

Conata Engenharia Ltda 

Sim. Lotes 1, 2 e 3. 

Infracon Engenharia e Comércio Ltda 

Construtora Israel EIRELI 

FFX Construções e Serviços Ltda (líder) 

Construtora Sinarco Ltda 

18 
Consórcio BH 

Ambiental  

Zetta Infraestrutura e Participações S/A 

(líder) Sim. Lote 3, apenas.  

Recurso administrativo provido. 
Beta Ambiental Ltda 

19 
Consórcio Limpa 

BH 

Limpebras Engenharia Ambiental Ltda 

(líder) 
Sim. Lotes 1, 2 e 3. 

Ducar Serviços e Locações Ltda 

 
 

No total, 13 empresas licitantes foram habilitadas e estão concorrendo para o Lote 01.  

 

Abertos os envelopes de preço das empresas habilitadas para o Lote 01, a seguinte ordem provisória de 

preços foi apresentada:  

       EDITAL 001/2019 - COLETA -  CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA LOTE 01 

1 Localix Serviços Ambientais Ltda 
R$      

38.531.627,20 

2 Vina Equipamentos e Construções 
R$      

40.170.647,84 

3 EPPO Saneamento Ambiental e Obras Ltda 
R$      

41.436.423,20 

4 Litucera Limpeza e Engenharia Ltda. 
R$      

41.613.231,32 

5 Consita Tratamento de Resíduos S/A 
R$      

42.316.209,88 

6 KTM Administraçãoe Engenharia 
R$      

43.393.927,80 

7 Consórcio BH Conata Engenharia Ltda R$      
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Mais Limpa Infracon Engenharia e Comércio 

Ltda 

44.557.735,20 

Construtora Israel EIRELI 

FFX Construções e Serviços Ltda 

(líder) 

Construtora Sinarco Ltda 

8 
Consórcio Limpa 

BH 

Limpebras Engenharia Ambiental 

Ltda (líder) R$      

46.618.445,00 
Ducar Serviços e Locações Ltda 

9 B.A Meio Ambiente Ltda. (Recuperação Judicial) 
R$      

48.025.993,52 

10 Sanepav Saneamento Ambiental Ltda 
R$      

48.534.177,25 

11 Valor Ambiental Ltda 
R$      

49.017.017,52 

12 
Consórcio Limpa 

Mais BH 

Heleno & Fonseca Construtécnica 

(líder) R$      

51.826.186,52 
Paulitec Construções Ltda 

13 Trail Infraestrutura Eireli 
R$      

52.449.873,47 

    
 

A empresa LOCALIX SOLUÇÕES AMBIENTAIS apresentou, então, o menor preço para o Lote 01 da 

Concorrência SLU 001/2019, no valor global/final de R$ 38.531.627,20 (trinta e oito milhões e 

quinhentos e trinta e um mil reais e seiscentos e vinte e sete reais e vinte centavos), sendo este apenas um 

resultado provisório aferido naquela sessão pública, nos termos do item 7.4 do Edital SLU 001/2019, eis 

que ainda seria submetido à análise técnica e julgamento.  

 

Encerrada a sessão pública do dia 13 de fevereiro de 2020, o procedimetno foi suspenso para análise, 

deliberação e julgamento da classificação do Lote 01. É o que se passa a apresentar neste documento. 

 

 

2. DAS DILIGÊNCIAS 

 

Durante as análises das propostas de preço do Lote 01, a comissão especial de licitação realizou, ao total, 

cinco diligências, com base no art. 43, §3º da Lei Federal 8.666/1993, visando esclarecimento de 

informações.   

 

Veja resumo a seguir. 

 

2.1.  Diligência feita no dia 18 de fevereiro de 2020 – Elementos de composição dos caminhões 

Em relação à composição dos custos dos caminhões, a comissão de licitação solicitou esclarecimento 

das empresas LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS, VINA EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÕES 

E EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS, para justificarem os elementos “Vida Útil”(n), 
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“K de Manutenção” (K) e “Juros”  (i) utilizados em suas propostas, bem como a composição da 1.1 a 

Depreciação, os 1.2 Juros do Capital e a 1.3 Manutenção, de modo em geral.  

Além disso, a comissão de licitação solicitou esclarecimento da empresa EPPO Saneamento 

Ambiental e Obras, referente ao preço do “LIFTER”. 

 

2.2. Diligência feita no dia 28 de fevereiro de 2020 – Adicional Noturno 

Em relação à composição da mão de obra noturna, a comissão de licitação solicitou esclarecimento 

das empresas LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA e SANEPAV AMBIENTAL LTDA, para 

que apresentassem justificativas que expliquem a relevante divergência (para menos) entre a alíquota 

utilizada em suas propostas para esse adicional e a apresentada no orçamento de base do edital. Caso 

fosse um erro de planilha na composição do preço, a comissão de licitação requereu das empresas a 

comprovação da sua exequibilidade, indicando se a proposta conseguiria suportar o impacto do erro, 

sem alterar os quantitativos, preços unitários e o preço global da proposta. 

 

2.3. Diligência feita no dia 28 de fevereiro de 2020 – Aferição da alíquota de PIS e COFINS 

Em relação à aferição da alíquota de PIS e COFINS, a comissão de licitação solicitou esclarecimento 

das empresas BA MEIO AMBIENTE, CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA,      

CONSÓRCIO BH MAIS LIMPA, CONSÓRCIO LIMPA BH,  CONSÓRCIO LIMPA MAIS BH, 

EPPO – SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA, KTM ADMINISTRAÇÃO E 

ENGENHARIA LTDA, LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA, SANEPAV 

SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA e VALOR AMBIENTAL LTDA, para informarem sobre a 

Escrituração Fiscal Digital para PIS/PASEP e da COFINS, nos últimos 12 meses (outubro de 2018 a 

outubro de 2019); 

 

2.4. Diligência feita no dia 28 de fevereiro de 2020 – Encargos Sociais 

Em relação à aferição dos encargos sociais, a comissão de licitação solicitou esclarecimento das 

empresas LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA, VINA EQUIPAMENTOS E 

CONSTRUÇÕES LTDA, LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA, CONSITA 

TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, KTM ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA LTDA, 

CONSÓRCIO BH MAIS LIMPA, BA MEIO AMBIENTE, SANEPAV SANEAMENTO 

AMBIENTAL LTDA, para que justifiquem a adoção de alíquotas de encargos sociais diferentes (para 

menos) das apresentadas no orçamento de base do Edital SLU 001/2019, ou, caso fosse um erro de 

planilha, demonstrar como o preço apresentado na proposta suportaria o impacto do referido erro, 

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

preço global. 

 

2.5. Diligência feita no dia 03 de março de 2020 – Preços dos caminhões usados 
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Em relação à composição dos custos dos caminhões, a comissão de licitação solicitou esclarecimento 

da empresa LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS, para que a licitante justificasse o preço adotado 

no valor de aquisição do caminhão, e esclarecesse expressamente se estava renunciando à parcela da 

remuneração dos insumos, nos termos do art. 44, §3º, da Lei Federal 8.666/1993. 

 

Todas as diligências requisitadas pela comissão de licitação foram devidamente respondidas pelas 

empresas, com exceção para o Consórcio BH Mais Limpa, que apresentou petição intempestiva sobre o 

esclarecimento dos encargos sociais (e-mail enviado em 04/03/2020).  

 

As respostas apresentadas pelas empresas para cumprimento das diligências se encontram disponíveis no 

WIXSITE, a partir do dia 09/03/2020, no seguinte endereço: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/18cVivXnrHRjk1iB-ATVwO7J5xZ8yomCz 

 

 

3. DA ANÁLISE E DO JULGAMENTO PRELIMINAR DE CLASSIFICAÇÃO DAS 

PROPOSTAS DE PREÇO DO LOTE 01 

 

A presente licitação é do tipo menor preço, sendo vitorioso o licitante que apresentar a proposta de 

MENOR PREÇO GLOBAL (menor preço global por lote), e cumprir todas as determinações 

contidas no presente Edital, nos termos do que dispõe o art. 45, §1º, inc. I, da Lei Federal nº 

8.666/1993. 

 

Assim, procede-se a verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e, 

conforme o caso, com os preços correntes no mercado, promovendo-se a desclassificação das 

propostas desconformes ou incompatíveis, nos termos do art. 43, IV, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 

Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação, 

bem como as propostas com preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, assim considerados 

aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove 

que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado, nos termos do art. 48 da Lei Federal nº 

8.666/1993. 

 

Não se admitirá proposta que apresente preço global ou unitário simbólicos, irrisório ou de valor 

zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 

encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/18cVivXnrHRjk1iB-ATVwO7J5xZ8yomCz
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para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração, nos termos do art. 44, §3º da Lei 

Federal nº 8.666/1993. 

 

Serão desclassificadas também as propostas com valor global superior ao limite estabelecido e preços 

unitários superiores aos constantes das planilhas do Edital, nos termos do art. 48, inc. II, da Lei 

Federal 8.666/1993, e da Clausula XII – Critérios para Julgamento, Item 2.1, do Edital SLU 

001/2019. 

 

Essas são as premissas legais fixadas, de modo geral, pelo Edital de Licitação SLU 001/2019, bem 

como pela Lei Federal 8.666/1993, para julgamento de classificação das propostas apresentadas pelas 

licitantes. 

 

 

3.1. Localix Serviços Ambientais Ltda – R$ 38.531.627,20. 

 

 

Inicialmente, verificou-se da proposta dessa licitante algumas incompatibilidades ou divergências 

com regras ou preços definidos edital, conforme a seguir discriminado: 

 

1 
Elementos de composição dos caminhões -  1.1 a 
Depreciação, os 1.2 Juros do Capital e a 1.3 Manutenção, 
de modo em geral 

2 Encargos Sociais 

3 Aferição da alíquota de PIS e COFINS 

4 Preços dos caminhões usados com significativo desconto 

 

Além desses, foram localizados outros elementos de composição de preço divergentes (vide relatório 

de análise técnica orçamentária e financeira em anexo), mas de impacto irrisório e insignificante, a 

ponto de não influenciar a exequibilidade da proposta da licitante ou que evidencie descumprimento 

de alguma regra específica do edital.  

 

Após realização de diligências para esclarecimento, verificou-se o seguinte: 

 

Comprovou a média das alíquotas de PIS e COFINS apresentada no BDI adequadamente.  
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Afirma em sua resposta à diligência que assumiu a projeção dos encargos sociais apresentadas com 

base no histórico do índice de rotatividade apurado pela empresa. O percentual de diferença de 0,06% 

no aviso prévio indenizado é irrelevante, mantendo-se sua proposta exequível. 

 

Quanto aos elementos de precificação dos caminhões (1.1 a Depreciação, os 1.2 Juros do Capital e a 

1.3 Manutenção), as licitantes possuem certa margem de liberdade para dimensionar os custos, vez 

que no edital não há parâmetros fixos/vinculantes para esses itens. Está regular a proposta da licitante 

quanto a esses itens. 

 

Quanto a composição do preço de compra dos caminhões, a Localix informou em diligência que sua 

cotação não parte da tabela FIPE, em razão das avarias naturais desse equipamento, e que renuncia a 

parte da remuneração dos insumos, nos termos do art. 44, §3º, da Lei Federal 8.666/1993. 

 

Assim, por estar em pleno atendimento ao Edital SLU 001/2019, bem como verificada a 

exequibilidade do preço, a  presente comissão especial de licitação julga pela classificação da referida 

proposta.  

 

 

3.2. Vina Equipamentos e Construções - R$ 40.170.647,84. 

 

Inicialmente, verificou-se da proposta dessa licitante algumas incompatibilidades ou divergências 

com regras ou preços definidos edital, conforme a seguir discriminado: 

 

1 
Elementos de composição dos caminhões -  1.1 a 
Depreciação, os 1.2 Juros do Capital e a 1.3 Manutenção, 
de modo em geral 

2 Encargos Sociais 

 

Além desses, foram localizados outros elementos de composição de preço divergentes (vide relatório 

de análise técnica orçamentária e financeira em anexo), mas de impacto irrisório e insignificante, a 

ponto de não influenciar a exequibilidade da proposta da licitante ou que evidencie descumprimento 

de alguma regra específica do edital.  

 

Após realização de diligências para esclarecimento, verificou-se o seguinte: 

 

Comprovou a média das alíquotas de PIS e COFINS apresentada no BDI adequadamente.  
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Afirma em sua resposta à diligência que a diferença apontada em relação aos Encargos Sociais 

justifica-se com base em estatística da empresa. Destaca-se que a licitante excluiu o adicional de 10% 

da multa do FGTS do empregador para dispensa sem justa causa (item c.3) 

 

Quanto aos elementos de precificação dos caminhões (1.1 a Depreciação, os 1.2 Juros do Capital e a 

1.3 Manutenção), as licitantes possuem certa margem de liberdade para dimensionar os custos, vez 

que no edital não há parâmetros fixos/vinculantes para esses itens. Está regular a proposta da licitante 

quanto a esses itens. 

 

Assim, por estar em pleno atendimento ao Edital SLU 001/2019, bem como verificada a 

exequibilidade do preço, a  presente comissão especial de licitação julga pela classificação da referida 

proposta.  

 

3.3. EPPO Saneamento Ambiental e Obras Ltda – R$ 41.436.423,20 

 

Inicialmente, verificou-se da proposta dessa licitante algumas incompatibilidades ou divergências 

com regras ou preços definidos edital, conforme a seguir discriminado: 

 

1 
Elementos de composição dos caminhões -  1.1 a 
Depreciação, os 1.2 Juros do Capital e a 1.3 Manutenção, 
de modo em geral 

2 Aferição da alíquota de PIS e COFINS 

  

Além desses, foram localizados outros elementos de composição de preço divergentes (vide relatório 

de análise técnica orçamentária e financeira em anexo), mas de impacto irrisório e insignificante, a 

ponto de não influenciar a exequibilidade da proposta da licitante ou que evidencie descumprimento 

de alguma regra específica do edital.  

 

Após realização de diligências para esclarecimento, verificou-se o seguinte: 

 

Houve uma inconsistência entre as alíquotas apresentadas no BDI e as apuradas com a escrituração 

fiscal apresentada, de aproximadamente  3,41% (para mais), não havendo, assim, qualquer impacto 

na exequibilidade da proposta, pois se trata de cotação para mais em seu BDI. Ressalva-se que essa 

diferença decorrente do PIS e COFINS deve ser analisada quando da execução contratual, caso a 

empresa seja vencedora, para que não haja pagamento tributário para a mais, indevidamente. 
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Quanto aos elementos de precificação dos caminhões (1.1 a Depreciação, os 1.2 Juros do Capital e a 

1.3 Manutenção), as licitantes possuem certa margem de liberdade para dimensionar os custos, vez 

que no edital não há parâmetros fixos/vinculantes para esses itens. Está regular a proposta da licitante 

quanto a esses itens. 

 

Assim, por estar em pleno atendimento ao Edital SLU 001/2019, bem como verificada a 

exequibilidade do preço, a  presente comissão especial de licitação julga pela classificação da referida 

proposta.  

 

3.4. Litucera Limpeza e Engenharia Ltda - R$ 41.613.231,32 

 

Inicialmente, verificou-se da proposta dessa licitante algumas incompatibilidades ou divergências 

com regras ou preços definidos edital, conforme a seguir discriminado: 

 

1 Encargos Sociais 

2 Adicional Noturno 

 

Além desses, foram localizados outros elementos de composição de preço divergentes (vide relatório 

de análise técnica orçamentária e financeira em anexo), mas de impacto irrisório e insignificante, a 

ponto de não influenciar a exequibilidade da proposta da licitante ou que evidencie descumprimento 

de alguma regra específica do edital.  

 

Após realização de diligências para esclarecimento, verificou-se o seguinte: 

 

Houve uma inconsistência entre as alíquotas apresentadas no BDI e as apuradas com a escrituração 

fiscal apresentada, de aproximadamente  0,38% (para mais), não havendo, assim, qualquer impacto 

na exequibilidade da proposta, pois se trata de cotação para mais em seu BDI. Ressalva-se que essa 

diferença decorrente do PIS e COFINS deve ser analisada quando da execução contratual, caso a 

empresa seja vencedora, para que não haja pagamento tributário para a mais, indevidamente. 

 

A empresa apresentou justificativa de que os encargos sociais tem como base a realidade da empresa 

em consonância com a legislação vigente. Ocorre que a licitante apresentou equivocadamente a 

alíquota de 0,52% no item A.II.1 – SAT referente à aposentadoria especial, sendo que esta é de 

6,00%. Não se manifestou quanto a essa diferença, e nem que absorveria a diferença em seu preço, e 
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por isso, deve ser desclassificada, CLAUSULA XII – CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO, item 2, 

do Edital SLU 001/2019. 

 

Além disso, houve desconsideração da regra contida na CCT da categoria, qual seja, de que a jornada 

noturna impõe o adicional para todo o cômputo do serviço da categoria que exerceu trabalho noturno, 

estando, por isso, irregular a composição do adicional noturno para menos em sua proposta. 

Considerando que não apresentou a absorção do impacto do possível erro em sua proposta, ela deve 

ser desclassificada, com base na CLAUSULA XII – CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO, item 2, do 

Edital SLU 001/2019. 

 

Assim, por inconsistência da alíquota do adicional noturno e do SAT (aposentadoria especial), a 

proposta de preço dessa licitante está  desclassificada, com base na CLAUSULA XII – CRITÉRIOS 

PARA JULGAMENTO, item 2, do Edital SLU 001/2019. 

 

3.5. Consita Tratamento de Resíduos S/A - R$ 42.316.209,88 

 

Inicialmente, verificou-se da proposta dessa licitante algumas incompatibilidades ou divergências 

com regras ou preços definidos edital, conforme a seguir discriminado: 

 

1 
Elementos de composição dos caminhões -  1.1 a 
Depreciação, os 1.2 Juros do Capital e a 1.3 Manutenção, 
de modo em geral 

2 Aferição da alíquota de PIS e COFINS 

 

Além desses, foram localizados outros elementos de composição de preço divergentes (vide relatório 

de análise técnica orçamentária e financeira em anexo), mas de impacto irrisório e insignificante, a 

ponto de não influenciar a exequibilidade da proposta da licitante ou que evidencie descumprimento 

de alguma regra específica do edital.  

 

Após realização de diligências para esclarecimento, verificou-se o seguinte: 

 

Houve uma inconsistência entre as alíquotas apresentadas no BDI e as apuradas com a escrituração 

fiscal apresentada, de aproximadamente  0,58% (para menos), percentual que pode ser suportado na 

margem de lucro da empresa de 6,74% apresentado no BDI. 
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A empresa informou que os encargos sociais apresentados baseiam-se na realidade da mesma. 

Declarou a exequibilidade da proposta, assumindo o ônus das diferenças em sua margem de lucro. 

Por isso, está regular sua composição dos encargos sociais. 

 

Assim, por estar em pleno atendimento ao Edital SLU 001/2019, bem como verificada a 

exequibilidade do preço, a presente comissão especial de licitação julga pela classificação da referida 

proposta.  

 

3.6. KTM Administração e Engenharia – R$ 43.393.927,80 

 

Inicialmente, verificou-se da proposta dessa licitante algumas incompatibilidades ou divergências 

com regras ou preços definidos edital, conforme a seguir discriminado: 

 

1 Encargos Sociais 

2 Aferição da alíquota de PIS e COFINS 

 

Além desses, foram localizados outros elementos de composição de preço divergentes (vide relatório 

de análise técnica orçamentária e financeira em anexo), mas de impacto irrisório e insignificante, a 

ponto de não influenciar a exequibilidade da proposta da licitante ou que evidencie descumprimento 

de alguma regra específica do edital.  

 

Após realização de diligências para esclarecimento, verificou-se o seguinte: 

 

A média de alíquotas de PIS e COFINS apresentada pela empresa KTM é de 2,12%, conforme 

documento de fls. 028 de sua proposta. Contudo, no cálculo do BDI, foi considerada a média de 

alíquota de 7,13%. Houve uma inconsistência, portanto, mas sem qualquer impacto na exequibilidade 

da proposta, pois se trata de cotação para mais em seu BDI. Ressalva-se que essa diferença 

decorrente do PIS e COFINS deve ser analisada quando da execução contratual, caso a empresa seja 

vencedora, para que não haja pagamento tributário para a mais, indevidamente. 

 

A empresa apresentou, quanto aos encargos sociais, a fonte de sua base de cálculo para a diferença do 

ITEM -C – III – Deposito rescisão sem justa causa, qual seja, a estatística da FGV,. Com isso, a 

diferença de 4,54%, para 4,20% é regular. 
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Assim, por estar em pleno atendimento ao Edital SLU 001/2019, bem como verificada a 

exequibilidade do preço, a presente comissão especial de licitação julga pela classificação da referida 

proposta.  

 

3.7. Consórcio BH Mais Limpa - Conata Engenharia Ltda FFX Construções e 

Serviços Ltda (líder) - R$ 44.557.735,20  

 

Inicialmente, verificou-se da proposta dessa licitante algumas incompatibilidades ou divergências 

com regras ou preços definidos edital, conforme a seguir discriminado: 

 

1 Encargos Sociais 

2 Aferição da alíquota de PIS e COFINS 

 

Além desses, foram localizados outros elementos de composição de preço divergentes (vide relatório 

de análise técnica orçamentária e financeira em anexo), mas de impacto irrisório e insignificante, a 

ponto de não influenciar a exequibilidade da proposta da licitante ou que evidencie descumprimento 

de alguma regra específica do edital.  

 

Após realização de diligências para esclarecimento, verificou-se o seguinte: 

 

Apresentou alíquota cheia de PIS e COFINS, considerando que está no regime cumulativo. Não 

houve descumprimento de regra do Edital. 

 

Apesar da intempestividade da resposta, checando novamente os encargos sociais, não houve 

divergência entre o apresentado na proposta e o exposto orçamento do edital. 

 

Assim, por estar em pleno atendimento ao Edital SLU 001/2019, bem como verificada a 

exequibilidade do preço, a presente comissão especial de licitação julga pela classificação da referida 

proposta.  

 

 

3.8. Consórcio Limpa BH - Limpebras Engenharia Ambiental Ltda (líder) - R$ 

46.618.445,00 

 

Inicialmente, verificou-se da proposta dessa licitante algumas incompatibilidades ou divergências 

com regras ou preços definidos edital, conforme a seguir discriminado: 
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1 Aferição da alíquota de PIS e COFINS 

 

Além desses, foram localizados outros elementos de composição de preço divergentes (vide relatório 

de análise técnica orçamentária e financeira em anexo), mas de impacto irrisório e insignificante, a 

ponto de não influenciar a exequibilidade da proposta da licitante ou que evidencie descumprimento 

de alguma regra específica do edital.  

 

Após realização de diligências para esclarecimento, verificou-se o seguinte: 

 

Apresentou BDI com desoneração da folha para composição dos preços unitários (20,31%). Ocorre 

que para a contratação de serviços de limpeza urbana, não se aplica a desoneração da folha, de modo 

que a tributação correta (PIS, COFINS e ISSQN) resultaria no BDI de 26,67%.  Considerando a 

diferença de 6,36%, entende-se que a proposta é inexequível, haja vista os outros elementos do BDI, 

principalmente o lucro de 5,30%.  Veja tabela exposta pela própria empresa em seu orçamento: 

 

 

 

Assim, por inconsistência da composição do BDI, a proposta de preço dessa licitante está  

desclassificada, com base na CLAUSULA XII – CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO, item 2, do 

Edital SLU 001/2019 

 

3.9. B.A Meio Ambiente Ltda. (Recuperação Judicial) - R$ 48.025.993,52 

 

Inicialmente, verificou-se da proposta dessa licitante algumas incompatibilidades ou divergências 

com regras ou preços definidos edital, conforme a seguir discriminado: 

 

1 Encargos Sociais 

2 Aferição da alíquota de PIS e COFINS 

 

Além desses, foram localizados outros elementos de composição de preço divergentes (vide relatório 

de análise técnica orçamentária e financeira em anexo), mas de impacto irrisório e insignificante, a 

ponto de não influenciar a exequibilidade da proposta da licitante ou que evidencie descumprimento 

de alguma regra específica do edital.  

PIS = COFINS = ISS = BDI

20,31%

0,96% 4,43% 5,00% 26,67%

4,50%

3) Na apresentação da proposta:                                     

Com a desoneração da folha:

Sem a desoneração da folha:
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Após realização de diligências para esclarecimento, verificou-se o seguinte: 

 

Checando novamente os encargos sociais, não houve divergência entre o apresentado na proposta e o 

exposto orçamento do edital. 

 

Apresentou alíquotas de PIS e COFINS cheia, apesar de ser enquadrada no regime não cumulativo, 

descumprindo, assim, a Consideração nº 2, do Detalhamento do BDI, Anexo II – A, do Edital SLU 

001/2019. 

 

Assim, por inconsistência da alíquota de PIS E COFINS, a proposta de preço dessa licitante está  

desclassificada, com base na Consideração nº 2, do Detalhamento do BDI, Anexo II – A, do Edital 

SLU 001/2019. 

 

 

3.10. Sanepav Saneamento Ambiental Ltda – R$ 48.534.177,25  

 

Inicialmente, verificou-se da proposta dessa licitante algumas incompatibilidades ou divergências 

com regras ou preços definidos edital, conforme a seguir discriminado: 

 

1 Encargos Sociais 

2 Aferição da alíquota de PIS e COFINS 

3 Adicional Noturno 

 

Além desses, foram localizados outros elementos de composição de preço divergentes (vide relatório 

de análise técnica orçamentária e financeira em anexo), mas de impacto irrisório e insignificante, a 

ponto de não influenciar a exequibilidade da proposta da licitante ou que evidencie descumprimento 

de alguma regra específica do edital.  

 

Após realização de diligências para esclarecimento, verificou-se o seguinte: 

 

Partiu da premissa errada quando à quantificação das horas noturnas, que são de 220h, mas ele 

considerou sendo de 208,72h. Não há explicação na resposta da diligência sobre como a empresa 

aferiu essa quantidade de 208,72 horas. 
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Apesar disso, a empresa informa conseguir absorver o impacto em sua proposta. Em uma estimativa, 

afere-se que a diferença do erro corresponde a  aproximadamente  a 1,25% do valor global da 

proposta, de modo que o equivoco não torna a proposta inexequível, notadamente considerando o 

lucro de 6,74%. 

 

Houve uma inconsistência entre as alíquotas apresentadas no BDI e as apuradas com a escrituração 

fiscal apresentada, de aproximadamente  0,03% (para menos), percentual que pode ser suportado na 

margem de lucro da empresa de 6,74% apresentado no BDI. 

 

A empresa apresentou justificativa do elemento A.8 Seguro contra riscos e acidente de 3,00% para 

3,79% porque incluiu seu Fator Previdenciário – FAP, índice que depende de seu próprio 

desempenho, é regular. 

 

Assim, por estar em pleno atendimento ao Edital SLU 001/2019, bem como verificada a 

exequibilidade do preço, a presente comissão especial de licitação julga pela classificação da referida 

proposta.  

 

 

3.11. Valor Ambiental Ltda – R$ 49.017.017,52 

 

Inicialmente, verificou-se da proposta dessa licitante algumas incompatibilidades ou divergências 

com regras ou preços definidos edital, conforme a seguir discriminado: 

 

1 Aferição da alíquota de PIS e COFINS 

 

Além desses, foram localizados outros elementos de composição de preço divergentes (vide relatório 

de análise técnica orçamentária e financeira em anexo), mas de impacto irrisório e insignificante, a 

ponto de não influenciar a exequibilidade da proposta da licitante ou que evidencie descumprimento 

de alguma regra específica do edital.  

 

Após realização de diligências para esclarecimento, verificou-se o seguinte: 

 

Houve uma inconsistência entre as alíquotas apresentadas no BDI e as apuradas com a escrituração 

fiscal apresentada, de aproximadamente  1,40% (para mais), não havendo, assim, qualquer impacto 

na exequibilidade da proposta, pois se trata de cotação para mais em seu BDI. Ressalva-se que essa 
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diferença decorrente do PIS e COFINS deve ser analisada quando da execução contratual, caso a 

empresa seja vencedora, para que não haja pagamento tributário para a mais, indevidamente. 

 

Assim, por estar em pleno atendimento ao Edital SLU 001/2019, bem como verificada a 

exequibilidade do preço, a presente comissão especial de licitação julga pela classificação da referida 

proposta.  

  

 

3.12. Consórcio Limpa Mais BH - Heleno & Fonseca Construtécnica (líder) – R$ 

51.826.186,52 

 

Inicialmente, verificou-se da proposta dessa licitante algumas incompatibilidades ou divergências 

com regras ou preços definidos edital, conforme a seguir discriminado: 

 

1 Aferição da alíquota de PIS e COFINS 

 

Além desses, foram localizados outros elementos de composição de preço divergentes (vide relatório 

de análise técnica orçamentária e financeira em anexo), mas de impacto irrisório e insignificante, a 

ponto de não influenciar a exequibilidade da proposta da licitante ou que evidencie descumprimento 

de alguma regra específica do edital.  

 

Após realização de diligências para esclarecimento, verificou-se o seguinte: 

 

A empresa apresentou a média das alíquotas de PIS e COFINS não com base na escrituração da 

empresa líder, mas com base em uma planilha referente a outros consórcios em que possivelmente é 

participante, sem, contudo, especificar sua participação nos mesmos (vide pag. 40 de sua proposta de 

preço). Dessa forma, não houve comprovação da sua alíquota de PIS e COFINS, descumprindo o 

item 2.3.1, Clausula X- PROPOSTA DE PREÇO – ENVELOPE Nº 02, EDITAL SLU 001/2019. 

 

Assim, está desclassificada, por não comprovação da alíquota de PIS e COFINS, descumprindo o 

item 2.3.1, Clausula X- PROPOSTA DE PREÇO – ENVELOPE Nº 02, EDITAL SLU 001/2019. 

 

  

 

3.13. Trail Infraestrutura Eireli - R$ 52.449.873,47 
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Apresentou alíquotas de PIS e COFINS cheia, apesar de ser enquadrada no regime não cumulativo, 

descumprindo, assim, a Consideração nº 2, do Detalhamento do BDI, Anexo II – A, do Edital SLU 

001/2019. 

 

Assim, por inconsistência da alíquota de PIS E COFINS, a proposta de preço dessa licitante está  

desclassificada, com base na Consideração nº 2, do Detalhamento do BDI, Anexo II – A, do Edital 

SLU 001/2019. 

  

 

 

4. DA CONCLUSÃO 

 

Diante da análise das propostas apresentadas para o Lote 01, a Comissão Especial de Licitação 

profere o julgamento. 

 

       EDITAL 001/2019 - COLETA -  CLASSIFICAÇÃO  LOTE 01 

Colocação Licitante Preço Resultado 

1 Localix Serviços Ambientais Ltda R$ 38.531.627,20 
CLASSIFICADA / 

VENCEDORA 

2 Vina Equipamentos e Construções R$ 40.170.647,84 CLASSIFICADA 

3 EPPO Saneamento Ambiental e Obras Ltda R$ 41.436.423,20 CLASSIFICADA 

4 Consita Tratamento de Resíduos S/A R$ 42.316.209,88 CLASSIFICADA 

5 KTM Administraçãoe Engenharia R$ 43.393.927,80 CLASSIFICADA 

6 
Consórcio 
BH Mais 
Limpa 

Conata Engenharia Ltda 

R$ 44.557.735,20 CLASSIFICADA 

Infracon Engenharia e Comércio Ltda 

Construtora Israel EIRELI 

FFX Construções e Serviços Ltda (líder) 

Construtora Sinarco Ltda 

7 Sanepav Saneamento Ambiental Ltda R$ 48.534.177,25 CLASSIFICADA 

8 Valor Ambiental Ltda R$ 49.017.017,52 CLASSIFICADA 

     
 Licitante Preço Resultado 

 Litucera Limpeza e Engenharia Ltda. R$ 41.613.231,32 DESCLASSIFICADA 
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 Consórcio 
Limpa BH 

Limpebras Engenharia Ambiental Ltda 
(líder) R$ 46.618.445,00 DESCLASSIFICADA 

Ducar Serviços e Locações Ltda 

 B.A Meio Ambiente Ltda. (Recuperação Judicial) R$ 48.025.993,52 DESCLASSIFICADA 

 
Consórcio 

Limpa 
Mais BH 

Heleno & Fonseca Construtécnica 
(líder) R$ 51.826.186,52 DESCLASSIFICADA 

Paulitec Construções Ltda 

 Trail Infraestrutura Eireli R$ 52.449.873,47 DESCLASSIFICADA 

 

 

 

Sendo a proposta classificada de MENOR VALOR GLOBAL, atendido a todos os requisitos 

expostos no Edital SLU 001/2019, bem como aferida adequadamente a exequibilidade da proposta, a 

presente Comissão Especial de Licitação declara VENCEDORA a licitante Localix Serviços 

Ambientais LTDA, para o Lote 01 da presente concorrência, cujo preço é de R$ 38.531.627,20 (trinta 

e oito milhões e quinhentos e trinta e um mil e seiscentos e vinte e sete reais e vinte centavos). 

 

Encaminha-se a presente decisão para publicação no DOM. 

 

A abertura do prazo de 05 dias úteis para interpor recurso administrativo, conforme determina o art. 

109 da Lei Federal 8.666/1993, inicia-se a partir da publicação da presente decisão no DOM. 

 

 

Belo Horizonte, 05 de março de 2020. 

 

 

SANTHIAGO TEIXEIRA GONÇALVES LOPES 

PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

M. 11.453-2 

 

 

LUANA MAGALHÃES DE ARAÚJO CUNHA 

VICE- PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO  

M. 80020-0 

 

 

 

LUCAS PAULO GARIGLIO 

MEMBRO DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO  

M. 11.375-7 
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DANIELLA WIKEN  

MEMBRO DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO  

M. 11.411-7 

 

 

 

GIZELE MARIA PEREIRA 

MEMBRO DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO  

M. 11.544-X 


