
Aos representantes da empresa  LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA; 

Considerando que a classificação dos preços apresentados pelas licitantes pressupõe a 

análise da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e com os preços 

correntes de mercado, nos termos do art. 43, inc. IV, da Lei Federal 8.666/1993; 

Considerando que não se admitirá proposta que apresente preços global ou unitário 

simbólicos, irrisórios 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, para os quais ele 

renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração, nos termos do art. 44, §3º, da 

Lei Federal 8.666/1993; 

Considerando os preços dos caminhões avaliados no orçamento de base do Edital SLU 

001/2019, na tabela Composição Auxiliar – Custo  Mensal dos caminhões, Anexo II-D, 

para todos os veículos; 

Considerando o Vo dos caminhões avaliados no orçamento de base do Edital SLU 

001/2019, na tabela Composição Auxiliar – Custo  Mensal, Anexo II-D, para todos os 

veículos; 

Considerando a pesquisa de mercado (em anexo) realizada pelo setor técnico da SLU, 

na qual se aferiu preços médios dos modelos de caminhões tocos e trucados, ano de 

fabricação 2016; 

Considerando a diferença entre o preço médio pesquisado (ano de fabricação 2016) e os 

preços apresentados por esta licitante na composição dos custos de insumo/equipamento 

de caminhão, em sua proposta; 

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 justifique o preço adotado no orçamento dos seus caminhões (valor de 

aquisição do caminhão) e esclareça expressamente se está renunciando à parcela da 

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

 

Prazo para resposta: até às 14:00h, do dia 04 de março de 2020 (quarta-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 

 


