
RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS 

 

 

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, apresentar as 

seguintes retificações ao Edital de Licitação SLU Nº 001/2019, vem apresentar as 

seguintes respostas aos questionamentos formulados pelas licitantes. 

 

 

 RG EMPREENDIMENTOS EM 10/12/19 ÀS 13H 16  

 

1. É possível disponibilizar as planilhas conforme anexo II em excel? 

Resposta: 

As planilhas necessárias já foram disponibilizadas. 

 

 

2. Entendemos que mesmo participando isoladamente da licitação, podemos 

incluir em nossa habilitação quantos acervos forem necessários para atendimento aos 

quantitativos da qualificação técnica do item 2.3.1 conforme disposto no item 2.5 do 

referido edital. Estamos corretos quanto ao nosso entendimento, SIM ou NAO? Caso 

negativo favor justificar 

Resposta:  

Sim, respeitadas as regras do Edital. 

 

 

3. Consta no projeto no item 2.1 - PRAZO o seguinte texto: 

"Na hipótese de prorrogação do contrato de prestação de serviços, a Contratante 

deverá negociar a redução ou eliminação dos custos fixos ou variáveis não renováveis 



que já tenham sido amortizados ou pagos no primeiro ano de contratação, sob pena de 

não renovação do contrato" 

Favor nos informar quais seriam esses custos que poderiam ter que ser negociados em 

caso de renovação de contratado. 

Resposta: 

Os custos fixos e variáveis não renováveis, em razão de sua natureza, serão 

verificados quando da renovação contratual.  

 

 

4. Por que na composição 1.2 de todos os lotes não são somados horas extras para 

os motoristas e coletores reservas e na composição 2.1, os reservas entras no 

quantitativo de horas extras? 

Resposta:  

Para o caso específico do atendimento em ZEIS, vilas e aglomerados, foi 

computado um custo adicional de horas extras, levando-se em consideração as 

especificidades de atendimento. 

 

 

5. Conforme pergunta anterior, o mesmo ocorre com relação ao EPI nos mesmos 

itens. EPI deve ser fornecido obrigatoriamente para todos os colaboradores e o 

quantitativo não soma os reservas. Como proceder? 

Resposta:  

A vida útil dos EPIs é referencial. Os EPIs de colaboradores reservas deverão ser 

considerados dentro do quantitativo adotado pelo orçamento de referência, 

considerando a margem de saldo do material. 

 

 

6. Na composição auxiliar do caminhão de 23 toneladas, o custo de diesel + 

lubrificantes, multiplicado pela extensão média passada existe uma divergência que no 

final da planilha da uma divergência de valor final. Como proceder? 

Resposta:  

Não há divergência.  

 

 



7. Na composição 3.1 do lote 1, e correto a utilização do caminhão compactador 

com ou sem lifter? Pois na descrição da planilha nao cita o equipamento. 

Resposta:  

Conforme descrito no projeto executivo e considerado na COMPOSIÇÃO AUX. - 

CUSTO ENSAL DO CAMINHÃO COMPACTADOR, PBT MÍNIMO DE 16 

TONELADAS COM LIFTER, o serviço de coleta de resíduos comuns em 

estabelecimentos geradores de RSS demanda a utilização de caminhão 

compactador com lifter. 

Erro material. Na COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO: SERVIÇOS DE 

COLETA DE RESÍDUOS COMUNS EM ESTABELECIMENTOS GERADORES 

DE RSS COM CAMINHÃO COMPACTADOR - PBT MÍNIMO DE 16 T 

(INCLUSIVE MOTORISTA E 2 COLETORES) - LOTE 1, que consta no ANEXO 

II – PEÇAS ORÇAMENTO E ARTS , onde se lê: “CAMINHÃO 

COMPACTADOR - PBT MÍNIMO DE 16 TONELADAS - 1 TURNO” Leia-se: 

“CAMINHÃO COMPACTADOR, PBT MÍNIMO DE 16 TONELADAS COM 

LIFTER”. 

 

 

8. E obrigatório a apresentação das composições auxiliares? 

Resposta:  

Sim. 

 

 

9. Não consta na documentação disponibilizada a composição do veiculo de 4 portas 

presente nos serviços de aços de informação. E obrigatório a apresentação de uma 

composição auxiliar para o mesmo? 

Resposta:  

Sim.  

 

 

 

 

 

 

 



 FFX ENGENHARIA LTDA. EM 11/12/19 ÀS 17H 26  

 

Qual documentação deverá ser apresentada pelo consórcio para fins de atendimento do 

subitem 2.3.1 do item X – proposta de Preços – envelope nº 2? 

Resposta: 

A análise será realizada pela escrituração da empresa líder do consórcio. 

 

 CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S.A EM 11/12/19 ÀS 17H 26  

 

A empresa Consita Tratamento de Resíduos S.A., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 

16.565.111/0001-85, estabelecida à Rua Santa Catarina, 894 – Lourdes, Belo Horizonte, 

Minas Gerais, CEP: 30170-084, vem por meio deste, respeitosa e tempestivamente, 

solicitar esclarecimentos ao edital da Concorrência Pública 001/2019, Processo 

Administrativo nº. 01.097.349-19.20 da SLU - Belo Horizonte/MG, conforme se segue: 

1. É definido no Anexo III (Projeto Básico e Executivo), através dos quadros 

anexos, o mínimo referente aos equipamentos, veículos e pessoal. Porém, observando o 

Anexo II-D, o item de custo direto D "TRANSPORTE DE PESSOAL" estipula mão de 

obra e veículos não presentes nos quadros mínimos. 

Pergunta-se: 

a. Está correto o nosso entendimento que a mão de obra e os equipamentos 

referentes ao item D  "TRANSPORTE DE PESSOAL" (motoristas e veículo para 12 

pessoas) são mínimos e deverão ser obedecidos pela licitante na elaboração e 

composição de preços? 

Resposta: 

A logística de transporte pode ser adaptada pela Licitante, desde que atenda as 

normais legais de trânsito, especificações do Edital e seus anexos e 

regulamentações do Ministério do Trabalho. 

 

 

2. Considerando o disposto nos itens 2.3.5 e 2.5 do edital (2 – Qualificação 

Técnica), está correto o nosso entendimento que o somatório dos atestados somente 

será possível para serviços prestados simultaneamente? 

Resposta: 

Não. Não há obrigatoriedade de serviços prestados simultaneamente. 

 



 LOCALIX EM 12/12/19 ÀS 9H 34  

 

1. Verificamos que, no Anexo II-A – Planilhas de Orçamento, nas composições de 

preços da Coleta Diferenciada dos lotes 1, 2 e 3, não foi considerada a mão de obra 

reserva para o cálculo dos EPI’s (uniformes). A empresa deverá incluir o EPI para os 

funcionários reservas? 

Resposta:  

A vida útil dos EPIs é referencial. No orçamento de referência, os EPIs de 

colaboradores reservas para este serviço foram considerados dentro dos 

quantitativos adotados, considerando a margem de saldo do material. 

 

  

2.        Verificamos que, no Anexo II-A – Planilhas de Orçamento, nas composições de 

preços da Coleta Diferenciada dos lotes 1, 2 e 3, no cálculo para a mão de obra 

reserva está incluso hora extra. A empresa pode desconsiderar hora extra para equipe 

reserva? 

Resposta: 

Para o caso específico do atendimento em ZEIS, vilas e aglomerados, foi 

computado um custo de horas extras para mão de obra reserva, levando-se em 

consideração as especificidades de atendimento.  

 

 

3.        No Anexo II-G – Detalhamento dos encargos sociais, houve a inclusão no Grupo 

A, do SAT Adicional (INSS), no percentual de 6% para todos os funcionários. Esse 

encargo adicional (6% INSS) deverá ser considerado apenas para os coletores? 

 Resposta: 

O SAT adicional deve ser considerado para coletores e motoristas. 

 

 

4.        Caso a empresa julgue procedente, de acordo com sua expertise, poderá 

dimensionar a seu critério a quantidade de veículos de no mínimo 12 lugares, para 

transporte da equipe de Coleta Domiciliar? 

Resposta: 



Sim. A logística de transporte pode ser adaptada pela Licitante, desde que atenda 

as normais legais de trânsito, especificações do Edital e seus anexos e 

regulamentações do Ministério do Trabalho. 

 

  

5.        No item 9.7.6 do termo de referência, há a determinação de que o chassi do 

Mine Compactador tenha PBT mínimo de 11,0 ton. Ocorre que, dentre as montadoras 

de caminhões, só foi encontrado 01 veículos que atenda esta especificação. O correto 

não seria chassis com PBT mínimo de 10,0 ton., para que haja maior opções de marcas 

e modelos? 

Resposta: 

O PBT mínimo de 11 toneladas trata-se de referência comercial para a categoria. 

Serão admitidos modelos com PBT mínimo entre 9,6 e 10,7 toneladas. 

 

 

 SIGMA INFRAESTRUTURA EM 12/12/19 ÀS 12H 07  

 

A Sigma Infraestrutura, empresa participante do certame em referência, vem através 

desta, solicitar o esclarecimento abaixo: 

1 - Conforme Anexo IV – Minuta do Contrato: Considerando que no orçamento base 

disponibilizado para as licitantes foi utilizada a Convenção das Categorias referente a 

2019, e que haverá reajuste conforme data base da categoria em 01 Jan 2020, 

perguntamos:  

A Administração realizará uma repactuação/reequilíbrio de preços, imediatamente 

após a assinatura do contrato?    

Resposta: 

A repactuação deverá seguir o procedimento descrito na cláusula décima oitava da 

minuta de contrato. Já o reequilíbrio poderá ocorrer após a apresentação do pleito 

pela Contratada, bem como do fato motivador do mesmo. 

 

 

  2 – No item X – Proposta de Preços – Envelope nº 02, sub item 2.3.1: “Para fins de 

comprovação da alíquota PIS/COFINS lançada no BDI é necessário apresentar a 

Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS – 

EFD...”  



Em caso de empresas reunidas sob Consórcio como será o atendimento deste item? 

Resposta: 

A análise será realizada pela escrituração da empresa líder do consórcio. 

 

 

 SIGMA INFRAESTRUTURA EM 12/12/19 ÀS 16H 52  

 

 

Resposta: 

Não. Os quantitativos deverão ser adotados conforme quadros do Edital a exceção 

dos EPIs. 

 

 

 

 

 

 

 



 VINA EM 13/12/19 ÀS 15H 33  

 

Resposta:  

Conforme Anexo I-K do Edital. 

 

 

Resposta:  

A comprovação não será exigida na apresentação da proposta. 

 

 

Resposta:  

Sim. A logística de transporte pode ser adaptada pela Licitante, desde que atenda 

as normais legais de trânsito, especificações do Edital e seus anexos e 

regulamentações do Ministério do Trabalho. 

Observar os itens 6.7 e 6.8 do Projeto Básico/Executivo. Será obrigatória a 

apresentação da guarnição completa nos mesmos locais estabelecidos no item 6.7. 

Sendo que a fiscalização se dará nesses mesmos locais.  

 

Belo Horizonte – MG. 13 de dezembro de 2019 
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