
Aos representantes da empresa Localix, 

Considerando a regra contida no item 9.3 do Projeto Básico de Licitação, Edital SLU 
001/2019, na qual se estabelece que “Todos os veículos e equipamentos deverão ter 
individualmente idade máxima de cinco anos ao longo de todo o período do contrato, 
incluindo eventuais prorrogações”; 

Considerando também que no orçamento de base do edital foi considerado o período 
de 05 anos para a “Vida Útil” (n) do caminhão novo (Vo), nos termos demonstrados na 
COMPOSIÇÃO AUXILIAR, Anexo II-D, do Edital SLU 001/2019, para todos os veículos; 

Considerando que esse elemento “Vida Útil” (n) reflete no resultado da aplicação da 
fórmula da 1.1 Depreciação, dos 1.2 Juros do Capital e da 1.3 Manutenção; 

Considerando que a empresa licitante Localix demonstra, na composição auxiliar de 
todos os seus veículos, na sua proposta de preço para o Lote 01, o período de 05 anos 
para o elemento “Vida Útil” (n), mas para veículos usados; 

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 esta licitante explique a forma de cálculo 
utilizada para aferir: 1.1 Depreciação; 1.2 Juros do Capital; e 1.3 
Manutenção, tendo em vista que seus caminhões são usados, bem como 
justificar e comprovar, diante dessa depreciação apresentada, a 
exequibilidade da proposta. 

Prazo para resposta: até às 17:00h, do dia 20 de fevereiro de 2020 (quinta-
feira). A resposta pode ser encaminhada por e-mail, devendo o ofício ser 
devidamente assinado e entregue  digitalizado em PDF. 

 

Santhiago Texeira G. Lopes 

Presidente da Comissão Especial de Licitação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aos representantes da empresa EPPO, 

Considerando a regra contida no item 9.3 do Projeto Básico de Licitação, Edital SLU 
001/2019, na qual se estabelece que “Todos os veículos e equipamentos deverão ter 
individualmente idade máxima de cinco anos ao longo de todo o período do contrato, 
incluindo eventuais prorrogações”; 

Considerando também que no orçamento de base do edital foi considerado o período 
de 05 anos na “Vida Útil” (n) do caminhão novo (Vo), nos termos demonstrados na 
COMPOSIÇÃO AUXILIAR – CUSTO MENSAL, Anexo II-D, do Edital SLU 001/2019; 

Considerando também que no orçamento de base do edital foi considerado o 
coeficiente de 0,90 para 1 TURNO, e 1,80 para 2 TURNOS, para o elemento “K de 
Manutenção” (k), nos termos demonstrados na COMPOSIÇÃO AUXILIAR – CUSTO 
MENSAL, Anexo II-D, do Edital SLU 001/2019; 

Considerando também que no orçamento de base do edital foi considerado o 
percentual de 12% ao ano, de Juros (i), nos termos demonstrados na COMPOSIÇÃO 
AUXILIAR – CUSTO MENSAL, Anexo II-D, do Edital SLU 001/2019; 

Considerando que esses elementos “Vida Útil” (n), “K de Manutenção” (K) e “Juros” (i) 
refletem no resultado da aplicação da fórmula da 1.1 Depreciação, dos 1.2 Juros do 
Capital e da 1.3 Manutenção; 

Considerando que a empresa licitante EPPO demonstra, na composição auxiliar de 
todos os seus veículos, na sua proposta de preço para o Lote 01: 

A)     o período de 05 anos para o elemento “Vida Útil” (n), mas para veículos 
usados; 
B)      o percentual de 5,0% de Juros (i); 
C)      o coeficiente de 0,75 para 1 TURNO, e 1,50 para 2 TURNOS, para o 
elemento “K de Manutenção” (k); 

A Comissão Especial de Licitação, instituída pela Portaria nº 130, 12 de novembro de 
2019, vem realizar diligência, com base no art. 43, §3º da Lei Federal 
8.666/1993,  para que: 

1.       esta licitante explique a forma de cálculo utilizada para aferir a 1.1 a 
Depreciação, os 1.2 Juros do Capital e a 1.3 Manutenção, tendo em vista que 
seus caminhões são usados, mas utilizou o período de 05 anos para “Vida Útil” 
(n), bem como justificar e comprovar, diante dessa depreciação apresentada, a 
exequibilidade da proposta; 
  
2.       esta licitante explique a forma de cálculo utilizada para aferir a 1.1 a 
Depreciação, os 1.2 Juros do Capital e a 1.3 Manutenção, tendo em vista que 
usou parâmetros diferentes dos previstos no orçamento do edital para o “K de 
Manutenção” (K) e “Juros” (i), bem como justificar e comprovar, diante dessa 
diferenciação apresentada, a exequibilidade da proposta. 

 Além disso, na Composição de Coleta de Resíduos Domiciliares apresentado pela 
EPPO, o caminhão compactador reserva (16 TON) foi orçado sem o item “LIFTER”. A 
Comissão Especial de Licitação, instituída pela Portaria nº 130, 12 de novembro de 
2019, vem realizar diligência, com base no art. 43, §3º da Lei Federal 
8.666/1993,  para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta diante da 
omissão do referido valor em seu orçamento. 



Prazo para resposta: até às 17:00h, do dia 20 de fevereiro de 2020 (quinta-feira). A 
resposta pode ser encaminhada por e-mail, devendo o ofício ser devidamente assinado 
e entregue  digitalizado em PDF. 

 
 
Santhiago Texeira G. Lopes 

Presidente da Comissão Especial de Licitação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aos representantes da empresa Vina, 

Considerando a regra contida no item 9.3 do Projeto Básico de Licitação, Edital SLU 
001/2019, na qual se estabelece que “Todos os veículos e equipamentos deverão ter 
individualmente idade máxima de cinco anos ao longo de todo o período do contrato, 
incluindo eventuais prorrogações”; 

Considerando também que no orçamento de base do edital foi considerado o 
coeficiente de 0,90 para 1 TURNO, e 1,80 para 2 TURNOS, para o elemento “K de 
Manutenção” (k), nos termos demonstrados na COMPOSIÇÃO AUXILIAR – CUSTO 
MENSAL, Anexo II-D, do Edital SLU 001/2019; 

Considerando também que no orçamento de base do edital foi considerado o 
percentual de 12% ao ano, de Juros (i), nos termos demonstrados na COMPOSIÇÃO 
AUXILIAR – CUSTO MENSAL, Anexo II-D, do Edital SLU 001/2019; 

Considerando também que no orçamento de base do edital foi considerado o “Valor 
Residual” (R) de 20%, nos termos demonstrados na COMPOSIÇÃO AUXILIAR – CUSTO 
MENSAL, Anexo II-D, do Edital SLU 001/2019; 

Considerando que esses elementos, “Valor Residual” (R), “K de Manutenção” (K) e 
“Juros” (i) refletem no resultado da aplicação da fórmula da 1.1 Depreciação, dos 1.2 
Juros do Capital e da 1.3 Manutenção; 

Considerando que a empresa licitante Vina demonstra, na composição auxiliar de todos 
os seus veículos, na sua proposta de preço para o Lote 01: 

A)     Valor Residual (R) de 35%; 
B)      o percentual de 9,8% de Juros (i); 
C)      o coeficiente de 0,45 para 1 TURNO, e 0,62 para 2 TURNOS, para o 
elemento “K de Manutenção” (k); 

A Comissão Especial de Licitação, instituída pela Portaria nº 130, 12 de novembro de 
2019, vem realizar diligência, com base no art. 43, §3º da Lei Federal 
8.666/1993,  para que: 

1.       esta licitante explique a forma de cálculo utilizada para aferir a 1.1 a 
Depreciação, os 1.2 Juros do Capital e a 1.3 Manutenção, tendo em vista que 
usou parâmetros diferentes dos previstos no orçamento do edital para o “Valor 
Residual (R)”, “K de Manutenção” (K) e “Juros” (i), bem como justificar e 
comprovar, diante dessa diferenciação apresentada, a exequibilidade da 
proposta. 

 Ademais, considerando também que no orçamento de base do edital há cotação de 
valores para seguro contra terceiros, no item 1.6, da COMPOSIÇÃO AUXILIAR dos 
veículos, Anexo II; 

A Comissão Especial de Licitação, instituída pela Portaria nº 130, 12 de novembro de 
2019, vem realizar diligência, com base no art. 43, §3º da Lei Federal 8.666/1993, 
para que esta licitante justifique os valores apresentados para seguro contra terceiros, 
na composição auxiliar dos veículos, tendo em vista a considerável diferença entre o 
valor desse item no orçamento referencial do edital e aqueles valores apresentados 
pela empresa, bem como comprovar, diante dessa diferenciação apresentada, a 
exequibilidade da proposta. 



Prazo para resposta: até às 17:00h, do dia 20 de fevereiro de 2020 (quinta-feira). A 
resposta pode ser encaminhada por e-mail, devendo o ofício ser devidamente assinado 
e entregue  digitalizado em PDF. 

 

 
Santhiago Texeira G. Lopes 

Presidente da Comissão Especial de Licitação 

 

 

 


