
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 
______________________________________________________________________________ 

DESPACHO 

A Comissão Especial de Licitação da Concorrência SLU nº 001/2019, instituída 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, vem solicitar a realização de diligência, com base no art. 43, §3o da 
Lei Federal 8.666/1993, para as empresas licitantes do lote 02, nos termos a seguir expostos. 

I. DILIGÊNCIAS PARA ESCLARECIMENTO ORÇAMENTÁRIO. 

A) SISTEMMA SERVIÇOS URBANOS. 

1. Apresentou valores consideravelmente baixos de EPI para coletores, motoristas e agentes de 
informação. 

DILIGÊNCIA: comprovar como como vai adquirir/executar o referido item no preço indica-
do em sua proposta e/ou comprovar como poderá executar o contrato com o preço ofertado 
para esse item. 

2. Na CPU de Administração Local apresentou valores consideravelmente baixos de PPRA e 
locação de garagem em relação ao orçamento referencial. 

DILIGÊNCIA: comprovar como como vai adquirir/executar o referido item no preço indica-
do em sua proposta e/ou comprovar como poderá executar o contrato com o preço ofertado 
para esse item. 

3. Em todas as composições auxiliares de veículos utilizou Vo de veículos usados. Considerou 
valor residual de 50% (maior que orçamento de referência, que é de 20%), K de manutenção e 
Coeficiente de Aceleração de Depreciação sempre menores que o orçamento base do edital. 
Valores de lubrificantes baixos (menos da metade). Juros mais baixos que orçamento referen-
cial (4%).Os valores apresentados para os seguros contra terceiros, em geral, foram baixos. 
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DILIGÊNCIA 1. Justificar a composição dos valores, conforme a realidade operacional e de 
equipamentos da licitante, em relação aos seguintes itens de remuneração mensal de veículos:  
Vo (preço inicial); K de manutenção; Juros; Valor Residual; Seguros contra terceiros; Coefici-
ente de Aceleração de Depreciação, de todos os veículos. 

DILIGÊNCIA 2. Considerando o relevante desconto no Vo e nos demais itens de composição 
da remuneração mensal dos caminhões ( K de manutenção; Juros; Valor Residual; Seguros 
contra terceiros; Coeficiente de Aceleração de Depreciação), apresentar para analise da exe-
quibilidade da proposta os seguintes documentos e as informações: 

1º) Listagem dos veículos da frota da empresa com placa, marca, modelo, tipo, 
ano de fabricação, se é toco ou trucado, etc. 

2º) Cópia digitalizada dos CRLV's dos veículos da frota da empresa. 

3º) Qual o custo total mensal de peças para manutenção dos veículos da frota 
da empresa nos últimos 12 meses? 

4º) Qual o custo total mensal de mão de obra para manutenção dos veículos da 
frota da empresa nos últimos 12 meses? 

5º) Qual o custo total mensal de serviços de manutenção executados por tercei-
ros nos veículos da frota da empresa nos últimos 12 meses? 

DILIGÊNCIA 3.  Comprovar como vai adquirir os valores de lubrificantes informados em sua 
proposta  e/ou comprovar como poderá executar o contrato com o preço ofertado para esse 
item. 

B) LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA 

1. Os valores da mão de obra de coletores e motoristas de caminhão compactador atendem a 
CCT (SIMECLODIF X SINDILURB) (SINDEAC X SINDILURB) 2019/2019, porém não 
cumprem os 37,14% de adicional noturno para essas categorias.  

DILIGÊNCIA: indicar como irá absorver o referido erro de planilha em sua proposta, com-
provando por meio de planilhas orçamentárias.  

2. Nas composições auxiliares de veículos utilizou Vo de veículos usados. Apresentou taxa de 
juros menor (5%), valor residual (R) maior e coeficiente de manutenção (k) menor do orça-
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mento de base do edital. Apresentou valores de seguro contra terceiros com uma diferença 
significativa do orçamento de base do edital. 

DILIGÊNCIA 1. Justificar a composição dos valores, conforme a realidade operacional e de 
equipamentos da licitante, em relação aos seguintes itens de remuneração mensal de veículos:  
Vo (preço inicial); K de manutenção; Juros; Valor Residual; Seguros contra terceiros; de todos 
os veículos. 

DILIGÊNCIA 2. Considerando o relevante desconto no Vo e nos demais itens de composição 
da remuneração mensal dos caminhões ( K de manutenção; Juros; Valor Residual; Seguros 
contra terceiros;apresentar para analise da exequibilidade da proposta os seguintes documen-
tos e as informações: 

1º) Listagem dos veículos da frota da empresa com placa, marca, modelo, tipo, 
ano de fabricação, se é toco ou trucado, etc. 

2º) Cópia digitalizada dos CRLV's dos veículos da frota da empresa. 

3º) Qual o custo total mensal de peças para manutenção dos veículos da frota 
da empresa nos últimos 12 meses? 

4º) Qual o custo total mensal de mão de obra para manutenção dos veículos da 
frota da empresa nos últimos 12 meses? 

5º) Qual o custo total mensal de serviços de manutenção executados por tercei-
ros nos veículos da frota da empresa nos últimos 12 meses? 

C) SANEPAV AMBIENTAL LTDA 

1. Os valores da mão de obra de coletores e motoristas de caminhão compactador atendem a 
CCT (SIMECLODIF X SINDILURB) (SINDEAC X SINDILURB) 2019/2019, porém não 
cumprem os 37,14% de adicional noturno para essas categorias .  

DILIGÊNCIA: indicar como irá absorver o referido erro de planilha em sua proposta, com-
provando por meio de planilhas orçamentárias. 

2. Foi verificado problema na aplicação da fórmula de depreciação e manutenção o que gera 
uma diferença de valores nos veículos.  

DILIGÊNCIA. Justificar o resultado das fórmulas utilizadas nos itens Depreciação e Manu-
tenção, dos caminhões de 16 e 23 ton, considerando que a execução das mesmas não resulta 
no valor indicado em sua propostas, ou indicar como irá absorver o referido erro de planilha 
em sua proposta, comprovando por meio de planilhas orçamentárias. 
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3. O custo de licenciamento apresentado dos veículos é muito baixo. (deveria ser  ao menos de 
1% do valor do veículo). 

DILIGÊNCIA: Justificar o valor apresentado no referido item ou indicar como irá absorver o 
referido erro de planilha em sua proposta, comprovando por meio de planilhas orçamentárias. 

D) TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI 

1. No serviço de Coleta Domiciliar , no caminhão de 16 ton 2 turnos utilizou o valor que seria 
para o Lote 01, no caminhão de 23 ton utilizou caminhão de 1 turno e o orçamento referencial 
solicitava o de 2 turnos. O valor utilizado no caminhão reserva de 16 ton não confere com o 
valor encontrado por eles na composição de custo desse veículo.  

DILIGENCIA. Indicar como irá absorver o referido erro de planilha em sua proposta, com-
provando por meio de planilhas orçamentárias. 

2. No serviço de Coleta Diferenciada os valores indicados para o caminhão de 11 ton (principal 
e reserva) não conferem com os valores apresentados na Cpu desse veículo. 

DILIGÊNCIA Indicar como irá absorver o referido erro de planilha em sua proposta, com-
provando por meio de planilhas orçamentárias. 

E) MARQUISE SERVIÇOS AMBIENTAIS S/A, 

1. No serviço de Coleta Domiciliar não considerou o quantitativo de coletores e motoristas es-
pecificado . Considerou 12 caminhões compactadores de 16 ton (no lugar de 14) e aumentou 
um reserva em relação ao orçamento referencial. Considerou 7 caminhões  de 23 ton e não 8.  

DILIGÊNCIA Indicar como irá absorver o referido erro em sua proposta, comprovando por 
meio de planilhas orçamentárias. 

2. No serviço de Coleta diferenciada não respeitou o quantitativo de coletores e motoristas. Con-
siderou apenas 3 caminhões compactadores de 11 ton e não 5 como especificado.  

DILIGÊNCIA Indicar como irá absorver o referido erro em sua proposta, comprovando por 
meio de planilhas orçamentárias. 
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II. DILIGÊNCIAS PARA ESCLARECIMENTO FINANCEIRO  

A) ENTREGA DE EFD PARA O PERÍODO ENTRE OUTUBRO/2018 A SETEMBRO/2019. 

As seguintes empresas, embora tenham apresentado o recibo de entrega do EFD, nao entregaram a 
Escrituração Fiscal Digital – EFD – Contribuições dos últimos 12 meses (outubro/2018 a outubro/
2019) validado no questionamento para o período de OUTUBRO/2018 a SETEMBRO/2019: 

- SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA 
- ÓRBIS  AMBIENTAL S/A 
- MARQUISE SERVIÇOS AMBIENTAIS S/A 
- B.A MEIO AMBIENTE LTDA 
- TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELLI 

DILIGÊNCIA: Para fins de comprovação da alíquota PIS/COFINS lançada no BDI, as empresas 
acima destacadas (Sistemma Assessoria e Construções Ltda/ Órbis  Ambiental S/A / Marquise Servi-
ços Ambientais S/A / B.A Meio Ambiente Ltda / Trail Infraestrutura EIRELLI) deverão apresentar a 
Escrituração Fiscal Digital – EFD – Contribuições dos últimos 12 meses ,  para o período de OUTU-
BRO/2018 a SETEMBRO/2019. 

B) ENCARGOS SOCIAIS. 

B.1.  VINA EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA 

DILIGÊNCIA. A licitante deve justificar nos itens destacados em amarelo no print abaixo a variação 
em relação ao orçamento constante do Edital SLU 001/2019, para o lote 2. 
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B.2. LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 

DILIGÊNCIA. Considerando a legislação vigente sobre o tema, a licitante deve justificar e demons-
trar como vai absorver o erro de planilha consistente na diferença no item SAT Adicional INSS. Para 
os demais itens de encargos sociais destacados em amarelo abaixo(Grupo B, Grupo C e Grupo D), 
justificar as divergências em relação ao orçamento do Edital SLU 001/2019. 
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B.3. CONSÓRCIO LIMPA BH 

DILIGÊNCIA. A licitante deve justificar e demonstrar como a empresa vai absorver a diferença nos 
itens Salário Educação e  SAT Adicional INSS (GRUPO A). Para os itens SESI, SENAI, SE-
BRAE, INCRA, e Seguro Contra Riscos e Acidentes (Grupo A) e demais itens  (Grupos B, C e D)  
destacados em amarelo no quadro abaixo, justificar as divergências em relação ao orçamento do Edi-
tal SLU 001/2019. 

 

B.4. CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A 

DILIGÊNCIA. A licitante deve justificar, nos itens destacados em amarelo no print abaixo, a variação 
em relação ao orçamento constante do Edital SLU 001/2019: 
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B.5. KTM ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA S/A 

DILIGÊNCIA. A licitante deve justificar no item destacado em amarelo no print abaixo a variação 
em relação ao orçamento constante do Edital SLU 001/2019, para o lote 2: 

 

B.6. SANEPAV AMBIENTAL LTDA 

DILIGENCIA. Considerando que o percentual de encargos sociais total apresentado pela SANEPAV 
consolidou 81,61%, ou seja, acima do exposto no edital de licitação como referência, e que o item 
SEGURO CONTRA RISCOS E ACIDENTES (item A.8) foi fixado em 3,79%, também acima da 
referencia exposta no edital (GRUPO A), justificar a definição da alíquota deste item de SEGURO 
CONTRA RISCOS E ACIDENTES para mais, ou, declarar ciência de que deverá reajustar esse item 
para a alíquota real quando da assinatura do contrato, caso seja a proposta vencedora do certame, 
para o lote 02. 
  

III. OBSERVAÇÕES FINAIS 

As respostas à presente solicitação de diligência deverão ser apresentadas por documento em PDF, 
assinado eletronicamente pelo representante da licitante, para o endereço eletrônico da comissão de 
licitação, a saber: cpl.slu@pbh.gov.br; com o seguinte título de e-mail: "Licitação SLU 001/2019 - 
Lote 02 - Resposta Diligência 01” 
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Prazo para cumprimento da diligência: Até às 23:59h do dia 28/05/2020. 

Belo Horizonte, 25 de maio de 2020. 

SANTHIAGO TEIXEIRA GONÇALVES LOPES 
PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
M. 11.453-2 

LUANA MAGALHÃES DE A. CUNHA 
VICE- PRESIDENTE  
M. 80020-0 

LUCAS PAULO GARIGLIO 
MEMBRO  
M. 11.375-7 

DANIELLA WIKEN  
MEMBRO  
M. 11.411-7 

GIZELE MARIA PEREIRA 
MEMBRO  
M. 11.544-X 

9


