
 
 

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO Nº 02/2019 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO SLU Nº 001/2019 

Contratação dos serviços de coleta de resíduos sólidos no Município de Belo Horizonte  

PORTARIA SLU Nº 130, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01.097.349.19.20 

 

---------------------------------------------------------------- 

À KTM ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA S/A. 

 

REFERÊNCIA: IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA AO EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 001/2019 

  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, diante da 

alegação de irregularidades por meio de impugnação ao edital protocolizada em 

13/12/2019, apresentar a resposta a seguir delineada.  

 

I - Da alegação de itens exigidos para a execução dos serviços não planilhados: 

 

Sustenta a empresa licitante que não há processo previsão de custos com EPI para 

coletores lixo reservas, motoristas reservas, encarregados, faxineira/servente. 

Sobre  alegação da empresa destacamos que 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. 

 

II – Da alegação do somatório equivocado dos encargos sociais. 

 

A licitante destaca que houve somatório equivocado dos encargos sociais requerendo 

nos seus pedidos que os valores referentes ao FAP – FATOR ACIDENTÁRIO DE 

PREVENÇÃO, em no mínimo 0,50% (anexo II-G) 

 



Quanto à essa alegação, esclarecemos que o FAP (FATOR ACIDENTÁRIO DE 

PREVENÇÃO) é considerado na alíquota “A.8 – SEGURO CONTRA RISCOS E ACIDENTES” 

do DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS. 

 

III – Da alegação de não previsão de custos com a manutenção dos pontos de apoio 

(TAC SLU/TEM 2017), conforme disposto no item XXV – OBRIGAÇÕES DA 

CONTRATADA, alínea 44 do Edital. 

 

Quanto alegação acima esclarecemos que os custos das instalações de apoio já 

constam da composição da administração local. 

 

IV – Da exigência da de HE de Encarregado 

 

No tocante a exigência de previsão de HE relativa a mão de obra de ENCARREGADO, 

destacamos que Para a jornada de trabalho de encarregados em feriados deverão ser 

consideradas compensações. 

 

V - Da não previsão de mão de obra de ajudantes de aterro   

Quanto a ausência desta previsão esclarecemos que não está contemplado no 

dimensionamento. 

 

VI – Da alegação de não previsão de equipamentos para veículos 

 

Quanto as alegações/requisições dos equipamentos abaixo temos a informar que: 

a) 

i.6)dos valores relativos ao equipamento de GPS para rastreamento da 

frota quanto aos Veículos de Transporte de 12 Passageiros (VANS) e 

Veículos Leves, conforme exigido no item 8.1.1 do Anexo III – PROJETO 

BÁSICO (Anexo II-D, fl. 425): 

 

 

Esclarecemos que tratam de itens não exigidos.  

 

b) 

i.7) dos valores relativos à programação visual quanto aos Veículos de 

Transporte de 12 Passageiros (VANS) e Veículos Leves, conforme exigido no 

item 8.1.1 do Anexo III – PROJETO BÁSICO (Anexo II-D, fl. 425): 

 

 

Esclarecemos que tratam de itens não exigidos.  

 



c) 

i.8) dos valores relativos aos equipamentos de rastreamento quanto ao 

Caminhão Compactador de 16 Toneladas com Lifter – Reserva (Anexo II-D, 

fl. 427/427v); 

 

 

Esclarecimento: 

Despesas com rastreamento não são consideradas em duplicidade, uma vez que 

quando o reserva está em serviço o titular não está. 

 

d) 

i.9) dos valores relativos à programação visual quanto ao Caminhão 

Compactador de 16 Toneladas com Lifter – Reserva (Anexo II-D, fl. 

427/427v); 

 

 

Esclarecemos que não será obrigatória programação visual nos veículos reservas. 

 

VII – da alegação de não previsão dos custos com licenciamento dos caminhões de 11 

toneladas, 16 toneladas e 23 toneladas. 

 

Quanto a essa alegação destacamos que, considerando que a empresa poderá usar 

veículos com tempo de uso de até 5 anos, inclusive no início do Contrato, os demais 

custos de licenciamento estão cobertos pela diferença a menor do custo de 

licenciamento de veículos usados.  

 

VIII – Da necessidade de inclusão de custos decorrentes dos deslocamentos dos 

veículos nos trajetos garagem/gerência/garagem. 

 

i.11) previsão de custos com horas adicionais de trabalho da mão de obra e 

quilometragem extra da utilização dos veículos nos trajetos entre a 

garagem e as Gerências e das Gerências para a garagem, e 

consequentemente os gastos com combustível, manutenção e, de modo 

reflexo, depreciação, visto que são custos nos quais as faturas contratadas 

efetivamente incorrerão, retificando o QUADRO IV-A do ANEXO III – 

PROJETO BÁSICO; 

 

Quanto a essa alegação, destacamos que, conforme itens 6.7 e 6.8 do Projeto 

Básico/Executivo. A logística de apoio é de responsabilidade da empresa contratada. 

Todos os demais parâmetros de planejamento necessários estão contemplados no 

dimensionamento. 



 

IX – da alegação de falta de previsão dos benefícios da CCT 2019 do 

SINDEAC/SINDILURB 

Requer a licitante: 

ii) a retificação dos valores de custos quantitativo para previsão de 

benefícios da CCT 2019 do SINDEAC/SINDILURB para as seguintes 

categorias: ENGENHEIRO, ENCARREGADO, TÉCNICO DE SEGURANÇA DO 

TRABALHO, ALMOXARIFE, FAXINEIRA, SERVENTE, AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO (CPU Administração Local – Anexo II-F), COORDENADOR 

e AGENTE DE INFORMAÇÃO (CPU Administração Local – Anexo II-D, fl. 419); 

 

 

Sobre o tema esclarecemos que para as Categorias citadas, foram utilizadas as tabelas 

de preço da SUDECAP e URBEL, que são referenciais para contratações do Município.  

 

Conforme previsão do item 2.4 da CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO REAJUSTAMENTO 

do Anexo IV – Minuta do Contrato: “Os preços relativos à mão-de-obra não 

contemplados nas Convenções Coletivas dos Serviços de Limpeza Urbana “...” serão 

reajustados com base na variação acumulada em 12 meses do Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor – INPC – publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE.”. 

 

b) 

iii) a retificação e inclusão dp detalhamento da composição de custos da 

mão de obra de MOTORISTA DIURNO e MOTORISTA NOTURNO em 

conformidade com a CCT da categoria (SIMECLODIF), ambos relativos ao 

VEÍCULO DE 12 LUGARES por inexequíveis (CPU 1.1 – COLETA DE 

RESÍDUOES DOMICILIARES E VIAS E LOGRADOUROS – Anexo II-D. fl. 412, 

415 e 417); 

 

 

Esclarecemos que o Motorista de Veículo Leve foi custeado conforme a tabela 

SUDECAP.  As tabelas de preço da SUDECAP e URBEL são referenciais para 

contratações do Município.  

 

Conforme previsão do item 2.4 da CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO REAJUSTAMENTO 

do Anexo IV – Minuta do Contrato: “Os preços relativos à mão-de-obra não 

contemplados nas Convenções Coletivas dos Serviços de Limpeza Urbana “...” serão 

reajustados com base na variação acumulada em 12 meses do Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor – INPC – publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE.”. 



 

c) 

iv) retificação do Edital para incluir-se o detalhamento da composição dos 

custos com mão de obra das categorias MOTORISTAS DIUNO/NOTURNO e 

COLETORES DE LIXO DIURNO/NOTURNO, prevendo-se os custos dos 

encargos sociais respectivos incidentes nas Horas Extras nos Feriados; 

 

Esclarecemos que o cálculo mensal de hora extra considera a quantidade média de 

horas extras mensais (referente aos 8 feriados anuais), que está na composição 

“COMPOSIÇÃO AUXILIAR: CUSTO MENSAL DA MÃO DE OBRA DIURNA”. O valor é 

referente ao adicional de 100% no custo das horas trabalhadas em feriados, obtidos a 

partir do salário, insalubridade e, no caso do período noturno, o adicional noturno com 

a incidência dos encargos sociais.   

 

X – Da alegação da inadequação do dimensionamento do quantitativo da 

quilometragem, dos custos com depreciação e manutenção da VANS 

 

Sobre o tema, esclarecemos que os quantitativos previstos no Projeto Básico são 

suficientes, considerando a possibilidade do transporte de dois coletores na cabine do 

caminhão.  

A previsão do custo é suficiente, considerando o tempo e distâncias necessárias. 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. 

 

XI – Da alegação de necessidade de inclusão de detalhamento da composição dos 

custos com a mão de obra para as categorias: ENGENHEIRO, ENCARREGADO, 

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ALMOXARIFE, FAXINEIRA, SERVENTE, 

AUXULIAR ADMINISTRATIVO, COORDENADOR e AGENTE DE INFORMAÇÃO, incluindo 

a estes custos aqueles referentes aos benefícios de CCT das categorias.  

 

Esclarecemos que para as categorias citadas, foram utilizadas as tabelas de preço da 

SUDECAP e URBEL, que são referenciais para contratações do Município. 

 

XII – Da alegação de necessidade de retificação do somatório total dos encargos 

sociais para 80,65% 

 

Esclarecemos que o valor total constante do Anexo II-G está correto. Fazendo-se as 

multiplicações conforme indicado no GRUPO D tem-se os percentuais indicados no 

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS, porém estão com mais casas decimais que 

as apresentadas. 



 

Multiplicações: 

 

GRUPO D  ( Incidência acumulativa )      

GRUPO A  X  GRUPO B   8,93664% 

 

D.2 - REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA 

DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO 0,78580% 

 

TOTAL DO GRUPO D 9,72244%. 

 

Sendo assim, tendo em vista que estão adequadas as disposições previstas no Edital 

SLU nº 001/2019 e respectivos anexos, as alegações da impugnante são improcedentes 

não havendo que se falar em retificação do presente Edital. 

 

Belo Horizonte – MG. 17 de dezembro de 2019 
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DANIELLA WILKEN 

MEMBRO DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
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M. 11544-X 


