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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. 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), que indicam uma possível inexequibilidade da 

proposta; 

DILIGÊNCIA: comprovar a exequibilidade da proposta referente à aquisição dos veículos.  

 

2. Considerando que a empresa adotou fator K igual para veículos que irão trabalhar em 1 turno 

e 2 turnos; 

DILIGÊNCIA: comprovar a exequibilidade da proposta esclarecendo como conseguirá manter o 

mesmo custo de manutenção para veículos trabalhando em quantidade de km duas vezes maior; 

 

3. Considerando que a empresa adotou fator Coeficiente de Aceleração de Depreciação (A) igual 

para veículos que irão trabalhar em 1 turno e 2 turnos; 

DILIGÊNCIA: comprovar a exequibilidade da proposta esclarecendo como conseguirá manter a 

mesma depreciação para veículos trabalhando em quantidade de km duas vezes maior; 

 

 

 

 

 



B) LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA  

1. Considerando o custo do adicional noturno para as categorias de Coletor de lixo e motorista de 

caminhão compactador, verificamos que a licitante apresentou valores abaixo dos 37,14%, cuja 

correção acarreta um aumento no valor total da mão de obra dessas categorias no serviço de Coleta 

Domiciliar.  

Considerando que a licitante não utilizou a quantidade de horas noturnas conforme determina a 

CCT para motoristas de caminhões e coletores de resíduos (CCT 2019X2019 STTRBH X 

SINDILURB, CCT 2019X2019 SINDEAC X SINDILURB- cláusula décima- adicional noturno), 

que por sua vez exige a remuneração de horas noturnas considerando a integralidade da jornada 

e não somente das horas, em tese, efetivamente trabalhadas (nota-se adicionalmente, que o cálculo 

da empresa é uma estimativa do número de horas noturnas trabalhadas, desconsiderando a 

variação desse quantitativo na prática operacional). 

Considerando a análise adicional com o detalhamento apresentado no presente documento, que 

não cumpriu requisito básico da licitação e que diante do expressivo impacto de 5,16% (ainda que 

abaixo do percentual de lucro informado no BDI da empresa de 6,76%), que indicam uma possível 

inexequibilidade da proposta; 

 

DILIGÊNCIA: comprovar a exequibilidade da proposta esclarecendo como irá absorver o 

referido erro de planilha em sua proposta e demonstrar claramente a forma de alteração da 

composição do BDI que resulte nesta absorção. 

 

 

 

II. DILIGÊNCIAS PARA ESCLARECIMENTO FINANCEIRO 

 

A) SISTEMMA SERVIÇOS URBANOS. 

 

1. Considerando a comprovação do regime de tributação de Lucro Presumido;  

Considerando que no BDI da proposta comercial da licitante consta apenas um o Lucro de 2% 

que corresponde a: (R$27.531.601,20x2%=R$550.632,02);  

Considerando que a tributação no regime de Lucro Presumido é de IRPJ: 4,80% e CSLL: 2,88%. 

Considerando a alteração do demonstrativo do BDI e, consequentemente, do resultado financeiro, 

o que prejudicaria a exequibilidade da proposta apresentada.  

 

DILIGÊNCIA: comprovar a exequibilidade da proposta esclarecendo, em se tratando de 

tributação pelo Lucro Presumido, como será absorvida a diferença na proposta de preços 

apresentada pela licitante, inclusive por meio de cálculos. 

 

 



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 02” 

 

Prazo para cumprimento da diligência: Até às 23:59h do dia 19/06/2020. 

 

 

Belo Horizonte, 16 de junho de 2020. 

 

 

LUANA MAGALHÃES DE ARAÚJO CUNHA 

PRESIDENTA EM EXERCÍCIO DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

M. 80.020-0 

 

SANTHIAGO TEIXEIRA GONÇALVES LOPES 

M. 11.453-2 

 

LUCAS PAULO GARIGLIO 

M. 11.375-7 

 

DANIELLA WIKEN 

M. 11.411-7 

 

GIZELE MARIA PEREIRA 

M. 11.544-X 
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