
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 

ENCAMINHAMENTO PARA AUTORIDADE SUPERIOR. 
RAZÕES PARA JULGAMENTO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS. 

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, encaminhar, à autoridade superior, os recursos administra-

tivos e impugnações aos recursos administrativos interpostos pelas licitantes em face do resultado 

preliminar de classificação do certame, Lote 01, bem como as razões abaixo delineadas, nos termos 

do art. 109, §4º, da Lei Federal 8.666/1993. 

1. DA SÍNTESE DO PROCEDIMENTO. 

O Edital de Licitação da Concorrência SLU nº 001/2019 foi publicado no DOM em 14/11/2019 e no 

DOE em 14/11/2019, iniciando, assim, o procedimento externo da concorrência para contratação dos 

serviços de coleta de resíduos sólidos no Município de Belo Horizonte, nos termos da Lei Federal 

8.666/1993. 

As seguintes empresas foram habilitadas no certame: 

 LICITANTES HABILITADA?  DISPUTANDO QUAIS 
LOTES?

1 Enegix Ambiental Eireli Inabilitada para os três lotes. Não houve 
comprovação da qualificação técnica.

2 Vina Equipamentos e Construções Sim. Lotes 1, 2 e 3.

3 Marquise Serviços Ambientais S/A Sim. Lote 2, somente.

4 Consita Tratamento de Resíduos S/A Sim. Lotes 1, 2 e 3.

5 B.A Meio Ambiente Ltda Sim. Lotes 1, 2 e 3.

6 Litucera Limpeza e Engenharia Ltda. Sim. Lotes 1, 2 e 3.

7 Orbis Ambiental S/A Sim. Lotes 2 e 3, apenas.

8 Valor Ambiental Ltda Sim. Lotes 1, 2 e 3.
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Após habilitação do certame, a Comissão Especial de Licitação reuniu-se em sessão pública, no dia 

13 de fevereiro de 2020, no auditório Garizão da SLU (localizado na Rua Tenente Garro, nº 118, 3º 

andar, bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte – MG),  para abertura dos envelopes de preço do Lote 

01 da concorrência., conforme regras definidas no item 7, CLAUSULA XI - PROCESSAMENTO 

DA LICITAÇÃO, do Edital SLU 001/2019.  

Para o lote 01, 13 empresas foram habilitadas. As demais licitantes que apresentaram propostas para 

o lote 01, que foram inabilitadas, tiveram seus envelopes de preço do respectivo lote retirados.  

9 Trail Infraestrutura Eireli Sim. Lotes 1, 2 e 3.

10 Localix Serviços Ambientais Ltda Sim. Lotes 1, 2 e 3.

11 Sanepav Saneamento Ambiental Ltda Sim. Lotes 1, 2 e 3.

12 Sistemma Assessoria e Construções Ltda Sim. Lote 2, apenas.

13 Construtora Contorno Ltda Sim. Lotes 3, apenas.

14 EPPO Saneamento Ambiental e Obras Ltda Sim. Lotes 1, 2 e 3.

15 KTM Administração e Engenharia Sim. Lotes 1, 2 e 3.

16 Consórcio Limpa 
Mais BH

Heleno & Fonseca Construtécnica (líder)
Sim. Lotes 1, 2 e 3.

Paulitec Construções Ltda

17 Consórcio BH 
Mais Limpa

Conata Engenharia Ltda

Sim. Lotes 1, 2 e 3.

Infracon Engenharia e Comércio Ltda

Construtora Israel EIRELI

FFX Construções e Serviços Ltda (líder)

Construtora Sinarco Ltda

18 Consórcio BH 
Ambiental 

Zetta Infraestrutura e Participações S/A (lí-
der) Sim. Lote 3, apenas.  

Recurso administrativo provido.
Beta Ambiental Ltda

19 Consórcio Limpa 
BH

Limpebras Engenharia Ambiental Ltda (lí-
der)

Sim. Lotes 1, 2 e 3.
Ducar Serviços e Locações Ltda
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Abertos os envelopes de preço das empresas habilitadas para o Lote 01, a seguinte ordem provisória de 
preços foi apresentada:  

A empresa LOCALIX SOLUÇÕES AMBIENTAIS apresentou o menor preço para o Lote 01 da Concor-
rência SLU 001/2019, no valor global/final de R$ 38.531.627,20 (trinta e oito milhões e quinhentos e trin-
ta e um mil reais e seiscentos e vinte e sete reais e vinte centavos), sendo este apenas um resultado provi-

       EDITAL 001/2019 - COLETA -  CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA LOTE 01

1 Localix Serviços Ambientais Ltda R$      
38.531.627,20

2 Vina Equipamentos e Construções R$      
40.170.647,84

3 EPPO Saneamento Ambiental e Obras Ltda R$      
41.436.423,20

4 Litucera Limpeza e Engenharia Ltda. R$      
41.613.231,32

5 Consita Tratamento de Resíduos S/A R$      
42.316.209,88

6 KTM Administraçãoe Engenharia R$      
43.393.927,80

7 Consórcio BH 
Mais Limpa

Conata Engenharia Ltda

R$      
44.557.735,20

Infracon Engenharia e Comércio 
Ltda

Construtora Israel EIRELI

FFX Construções e Serviços Ltda 
(líder)

Construtora Sinarco Ltda

8 Consórcio Lim-
pa BH

Limpebras Engenharia Ambiental 
Ltda (líder) R$      

46.618.445,00
Ducar Serviços e Locações Ltda

9 B.A Meio Ambiente Ltda. (Recuperação Judicial) R$      
48.025.993,52

10 Sanepav Saneamento Ambiental Ltda R$      
48.534.177,25

11 Valor Ambiental Ltda R$      
49.017.017,52

12 Consórcio Lim-
pa Mais BH

Heleno & Fonseca Construtécnica 
(líder) R$      

51.826.186,52
Paulitec Construções Ltda

13 Trail Infraestrutura Eireli R$      
52.449.873,47
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sório aferido naquela sessão pública, nos termos do item 7.4 do Edital SLU 001/2019, eis que ainda seria 
submetido à análise técnica e julgamento pela comissão de licitação.  

Encerrada a sessão pública do dia 13 de fevereiro de 2020, o procedimento foi suspenso para análise, de-
liberação e julgamento da classificação do Lote 01. 

No julgamento de classificação preliminar do Lote 01, a comissão especial de licitação realizou cinco di-
ligências, com base no art. 43, §3º da Lei Federal 8.666/1993, visando esclarecimento de informações.   
Veja resumo a seguir. 

1.1. Diligência feita no dia 18 de fevereiro de 2020 – Elementos de composição dos caminhões 
Em relação à composição dos custos dos caminhões, a comissão de licitação solicitou esclarecimento 
das empresas LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS, VINA EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÕES 

E EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS, para justificarem os elementos “Vida Útil”(n), 

“K de Manutenção” (K) e “Juros”  (i) utilizados em suas propostas, bem como a composição da 1.1 a 

Depreciação, os 1.2 Juros do Capital e a 1.3 Manutenção, de modo em geral.  
Além disso, a comissão de licitação solicitou esclarecimento da empresa EPPO Saneamento Ambien-

tal e Obras, referente ao preço do “LIFTER”. 

1.2.Diligência feita no dia 28 de fevereiro de 2020 – Adicional Noturno 
Em relação à composição da mão de obra noturna, a comissão de licitação solicitou esclarecimento 
das empresas LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA e SANEPAV AMBIENTAL LTDA, para que 
apresentassem justificativas que expliquem a relevante divergência (para menos) entre a alíquota uti-
lizada em suas propostas para esse adicional e a apresentada no orçamento de base do edital. Caso 
fosse um erro de planilha na composição do preço, a comissão de licitação requereu das empresas a 
comprovação da sua exequibilidade, indicando se a proposta conseguiria suportar o impacto do erro, 
sem alterar os quantitativos, preços unitários e o preço global da proposta. 

1.3.Diligência feita no dia 28 de fevereiro de 2020 – Aferição da alíquota de PIS e COFINS 
Em relação à aferição da alíquota de PIS e COFINS, a comissão de licitação solicitou esclarecimento 
das empresas BA MEIO AMBIENTE, CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA,      CON-
SÓRCIO BH MAIS LIMPA, CONSÓRCIO LIMPA BH,  CONSÓRCIO LIMPA MAIS BH, EPPO – 
SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA, KTM ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA 
LTDA, LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA, SANEPAV SANEAMENTO AMBIENTAL 
LTDA e VALOR AMBIENTAL LTDA, para informarem sobre a Escrituração Fiscal Digital para PIS/
PASEP e da COFINS, nos últimos 12 meses (outubro de 2018 a outubro de 2019); 

1.4.Diligência feita no dia 28 de fevereiro de 2020 – Encargos Sociais 
Em relação à aferição dos encargos sociais, a comissão de licitação solicitou esclarecimento das em-
presas LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA, VINA EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÕES 
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LTDA, LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA, CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDU-
OS LTDA, KTM ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA LTDA, CONSÓRCIO BH MAIS LIMPA, 
BA MEIO AMBIENTE, SANEPAV SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA, para que justifiquem a 
adoção de alíquotas de encargos sociais diferentes (para menos) das apresentadas no orçamento de 
base do Edital SLU 001/2019, ou, caso fosse um erro de planilha, demonstrar como o preço apresen-
tado na proposta suportaria o impacto do referido erro, comprovando a sua exequibilidade, sem alterar 
os quantitativos apresentados, preços unitários e o preço global. 

1.5.Diligência feita no dia 03 de março de 2020 – Preços dos caminhões usados 
Em relação à composição dos custos dos caminhões, a comissão de licitação solicitou esclarecimento 
da empresa LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS, para que a licitante justificasse o preço adotado 
no valor de aquisição do caminhão, e esclarecesse expressamente se estava renunciando à parcela da 
remuneração dos insumos, nos termos do art. 44, §3º, da Lei Federal 8.666/1993. 

Todas as diligências requisitadas pela comissão de licitação foram devidamente respondidas pelas empre-
sas, com exceção para o Consórcio BH Mais Limpa, que apresentou petição intempestiva sobre o esclare-
cimento dos encargos sociais (e-mail enviado em 04/03/2020).  

Feita a análise das propostas apresentadas para o Lote 01, a Comissão Especial de Licitação proferiu 

o julgamento preliminar de classificação, entendendo que as seguintes empresas foram desclassifica-

das, pelos motivos a seguir delineados: 

A) Litucera Limpeza E Engenharia LTDA: inconsistência relevante da alíquota do adicional noturno 

e do SAT (aposentadoria especial) apresentados em sua proposta, desclassificação pela CLAUSU-

LA XII – CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO, item 2, do Edital SLU 001/2019;  

B)Consórcio Limpa BH: apresentou BDI com desoneração da folha para composição dos preços uni-

tários (20,31%), sendo que deveria ser sem desoneração de folha, elevando seu BDI para  26,67%.  

Desclassificação pela CLAUSULA XII – CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO, item 2, do Edital 

SLU 001/2019 

C)B.A. Meio Ambiente LTDA (em recuperação judicial): apresentou alíquotas de PIS e COFINS 

cheia em sua proposta, apesar de ser enquadrada no regime não cumulativo, violando, assim, a 

Consideração nº 2, do Detalhamento do BDI, Anexo II – A, do Edital SLU 001/2019. 
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D)Consórcio Limpa Mais BH: a licitante apresentou em sua proposta a média das alíquotas de PIS e 

COFINS com base em uma planilha referente a outros consórcios que constituiu, contudo, sem 

especificar a sua quota de participação nos mesmos, impossibilitando a comprovação de seu PIS e 

COFINS (vide pag. 40 da proposta dessa licitante). Dessa forma, violou-se o item 2.3.1, Clausula 

X- PROPOSTA DE PREÇO – ENVELOPE Nº 02, EDITAL SLU 001/2019. 

E) Trail Infraestrutura Eireli - apresentou em sua proposta alíquotas de PIS e COFINS cheia, apesar 

de ser enquadrada no regime não cumulativo, violando, assim, a Consideração nº 2, do Detalha-

mento do BDI, Anexo II – A, do Edital SLU 001/2019. 

Em resumo, segue quadro de classificação do lote 01, conforme a referida decisão preliminar: 

       EDITAL 001/2019 - COLETA -  CLASSIFICAÇÃO  LOTE 01

Colocação Licitante Preço Resultado

1 Localix Serviços Ambientais Ltda R$ 
38.531.627,20

CLASSIFICADA / 
VENCEDORA

2 Vina Equipamentos e Construções R$ 
40.170.647,84

CLASSIFICADA

3 EPPO Saneamento Ambiental e Obras Ltda R$ 
41.436.423,20

CLASSIFICADA

4 Consita Tratamento de Resíduos S/A R$ 
42.316.209,88

CLASSIFICADA

5 KTM Administraçãoe Engenharia R$ 
43.393.927,80

CLASSIFICADA
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Consór-
cio BH 
Mais 

Limpa

Conata Engenharia Ltda

R$ 
44.557.735,20

CLASSIFICADA

Infracon Engenharia e Comércio Ltda

Construtora Israel EIRELI

FFX Construções e Serviços Ltda (líder)

Construtora Sinarco Ltda

7 Sanepav Saneamento Ambiental Ltda R$ 
48.534.177,25

CLASSIFICADA

8 Valor Ambiental Ltda R$ 
49.017.017,52

CLASSIFICADA
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As seguintes empresas apresentaram recurso administrativo em face da decisão preliminar de classi-

ficação do lote 01: 

1. BA Meio Ambiente contra a sua desclassificação; 

2. Consórcio Limpa Mais BH contra a sua desclassificação; 

3. Consórcio Limpa BH contra a sua desclassificação; 

4. KTM contra a classificação da Localix, Vina, EPPO e Consita; 

5. EPPO contra a classificação da Localix e Vina; 

6. Litucera contra a sua desclassificação, e contra a classificação da Vina e EPPO (em 

3 petições apartadas); 

Em sequência, a comissão de licitação publicou despacho no DOM (em 13/03/2020), abrindo prazo 

para as empresas apresentarem impugnação (contrarrazões aos recursos administrativos), nos termos 

do §3o do art. 109 da Lei Federal 8.666/1993. Considerando as tratativas para prevenção do contágio 

do COVID-19 (Corona Vírus) executadas pelo governo municipal, principalmente a de evitar aglo-

merações, a comissão de licitação publicou despacho no DOM, em 19/03/2020, viabilizando protoco-

lo das contrarrazões por e-mail, para o endereço oficial da comissão: CPL.SLU@PBH.GOV.BR. Em 

20/03/2020, foi publicada no DOM a errata ao referido despacho, para permitir também o protocolo 

da petição de contrarrazões pela via física, considerando que o referido setor da SLU estaria em fun-

cionamento em sua sede mesmo no referido período. 

Licitante Preço Resultado

Litucera Limpeza e Engenharia Ltda.
R$ 

41.613.231,32
DESCLASSIFICA-

DA

Consór-
cio Limpa 

BH

Limpebras Engenharia Ambiental Ltda 
(líder) R$ 

46.618.445,00
DESCLASSIFICA-

DA
Ducar Serviços e Locações Ltda

B.A Meio Ambiente Ltda. (Recuperação Judicial) R$ 
48.025.993,52

DESCLASSIFICA-
DA

Consór-
cio Limpa 
Mais BH

Heleno & Fonseca Construtécnica (lí-
der) R$ 

51.826.186,52
DESCLASSIFICA-

DA
Paulitec Construções Ltda

Trail Infraestrutura Eireli
R$ 

52.449.873,47
DESCLASSIFICA-

DA
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As seguintes empresas apresentaram contrarrazões: 

1. Localix, contra o recurso administrativo da KTM e EPPO, que pediram a sua des-

classificação; 

2. Vina (em 3 petições apartadas) contra o recurso da KTM, EPPO e Litucera, que 

pediram a sua desclassificação; 

3.  EPPO contra o recurso da KTM e Litucera, que pediram a sua desclassificação; 

4. Consita contra o recurso da KTM, que pediu a sua desclassificação; 

5. Litucera contra a classificação da Localix. 

Em seguida, durante a análise dos recursos administrativos e das contrarrazões em epígrafe, em 

31/03/2020, a comissão especial de licitação realizou nova diligência, com base no art. 43, §3º da Lei 

Federal 8.666/1993, com a empresa Localix, visando esclarecimento de informações sobre seus veículos, 
nos seguintes termos: 

[…] 
A Comissão Especial de Licitação, instituída pela Portaria 130, 12 de novembro 
de 2019, para fins de comprovação de exequibilidade da proposta, vem realizar 
diligência, com base no art. 43, §3o da Lei Federal 8.666/1993, para que a licitan-
te comprove: 

1. A propriedade sobre o acervo de caminhões e compactadores que possui, para 
fazer frente à renúncia de remuneração dos insumos, mediante apresentação de 
documentação hábil ou outro meio de prova para essa finalidade, nos termos 
do art. 44, § 3º, da Lei Federal 8.666/1993; 

2. As condições que se encontram os equipamentos, chassi, idade e estado de uso; 

3. Comprovar se o valor fixado para a manutenção dos veículos é exequível no 
curso do cumprimento do contrato ( tendo em vista que a proposta  fixou o K de 
manutenção em 0,9, para um turno,  e 1,8 para dois turnos, para veículos usados), 
considerando o patrimônio e o estado de uso que ele se encontra, conforme solici-
tado nos itens acima. […] 

Em despacho publicado em 04/04/2020 no DOM, sob o amparo do contraditório, transparência e pu-

blicidade, a comissão de licitação abriu prazo para as demais empresas manifestarem sobre o ofício e 

documentos juntados pela LOCALIX em resposta à diligência requerida pela comissão de licitação 
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em 31/03/2020. Somente a empresa Litucera apresentou manifestação (inteiro teor no link https://dri-

ve.google.com/drive/u/1/folders/1X7QFDCeATx0GvG38fMYcOe8liCDaQU5y). 

Eis o relatório da concorrência até o momento. 

2. DA ANÁLISE DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS E CONTRARRAZÕES - JUL-

GAMENTO DO LOTE 01 

A presente licitação é do tipo menor preço, sendo vitorioso o licitante que apresentar a proposta de 

MENOR PREÇO GLOBAL (menor preço global por lote), e cumprir todas as determinações conti-

das no presente Edital, nos termos do que dispõe o art. 45, §1º, inc. I, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

Assim, procede-se a verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e, con-

forme o caso, com os preços correntes no mercado, promovendo-se a desclassificação das propostas 

desconformes ou incompatíveis, nos termos do art. 43, IV, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação, 

bem como as propostas com preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, assim considerados 

aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove 

que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado, nos termos do art. 48 da Lei Federal nº 

8.666/1993. 

Não se admitirá proposta que apresente preço global ou unitário simbólicos, irrisório ou de valor 

zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos en-

cargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para 

os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração, nos termos do art. 44, §3º da Lei Fe-

deral nº 8.666/1993. 

Serão desclassificadas também as propostas com valor global superior ao limite estabelecido e preços 

unitários superiores aos constantes das planilhas do Edital, nos termos do art. 48, inc. II, da Lei Fede-

ral 8.666/1993, e da Clausula XII – Critérios para Julgamento, Item 2.1, do Edital SLU 001/2019. 
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Essas são as premissas legais fixadas, de modo geral, pelo Edital de Licitação SLU 001/2019, bem 

como pela Lei Federal 8.666/1993, para julgamento dos recursos que aventaram-se contra a classifi-

cação ou desclassificação das propostas do lote 01.  

2.1. BA Meio Ambiente contra a sua desclassificação (em recuperação judicial) 

Em síntese, a BA Meio Ambiente alega em seu recurso que a Escrituração Fiscal Digital é equivalen-

te ao documento constante no artigo 31, inciso I, da Lei no 8.666/1993, o qual está dispensada da 

apresentação para contratações com o Poder Público, por força da decisão judicial proferida pelo juí-

zo de Belém-PA. Segundo o que a empresa declara, a decisão afastou a exigência contida no artigo 

31, inciso I, da Lei no 8.666/1993,  em razão da sua situação de recuperação judicial. Assevera que a 

decisão judicial em questão já transitou em julgado, logo, é imutável e deve ser obedecida em todo 

território nacional, avocando dispositivos da CC e do CPC para tanto (supremacia das decisões judi-

ciais). Alega também que adotou as alíquotas cheias de PIS e COFINS por obedecer ao disposto no 

art. 2 da Lei Federal 10.637/2002 e art. 2 da Lei Federal 10.833/2003. Alegou formalismo exacerbado 

por parte da comissão, bem como a necessidade de interpretar-se dispositivos e normas de modo que 

viabilize o maior numero de concorrentes para fins licitatórios.  

Contudo, razões não assistem ao pleito da BA Meio Ambiente. 

Primeiramente, urge diferenciar as finalidades das fases de habilitação e de classificação da licitação,  

para melhor compreensão da isenção da apresentação das certidões fiscais para fins de qualificação 

econômica e financeira (art 31 da Lei Federal 8.666/1993), para empresas em recuperação judicial, 

nos termos das jurisprudências nacionais, bem como conforme o próprio teor da certidão do TJPA 

apresentado pela licitante, já que em suas razões, a recorrente inclui toda a argumentação dentro de 

uma mesma classe jurídica inadequadamente, confundindo os aspectos finalísticos de cada fase.  

Além disso, é salutar entender tecnicamente o fundamento apresentado na decisão recorrida para a 

desclassificação da recorrente, que não tratou da inexistência de certidões fiscais ou outros parâme-

tros de condição subjetiva de habilitação da licitante, mas sim da própria proposta em si, que des-

cumpriu frontalmente aspecto relevante do edital, que trata da quantificação adequada de custo tribu-

tário. 
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Passando-se a diferenciação mencionada, a classificação trata da análise das propostas, conforme cri-

térios estabelecidos no edital. É uma analise da configuração do preço ofertado. Já a habilitação trata 

da documentação apresentada para aferir a condição da participante, se ela possui qualificação apta a 

exercer o objeto a ser contratado. Sendo habilitada, a licitante tem qualificação suficiente para parti-

cipar e competir com seu preço. Pode-se dizer que, enquanto uma analisa aspectos de condição do 

sujeito interessado no certame(habilitação), a outra fase afere a regularidade do preço  apresentado 

(classificação). 

Exposto isso, é de se notar que a apresentação das certidões fiscais opera-se no nível da habilitação, 

pois, finalisticamente, trata-se de analise das condições da participante, se a mesma possui qualifica-

ção suficiente, no campo financeiro e jurídico, para executar o objeto contratado.  Por isso, a lei de 

licitação exige tal documentação na habilitação jurídica (art. 27 da Lei Federal 8.666/1993), bem 

como na qualificação financeira (art. 31 da Lei Federal 8.666/1993), todas situadas na fase de habili-

tação. 

Visando o cumprimento do escopo da recuperação judicial, os tribunais (diga-se, o STJ) têm se incli-

nado, embora não com unanimidade, no sentido de afastar a exigência da apresentação de certidões 

fiscais para contratação com o Poder Público, em relação às empresas que estão em recuperação judi-

cial. Ou seja, que esse aspecto de condição do sujeito (qualificação econômica e financeira) não in-

terfira na sua possibilidade de participar dos certames licitatórios, de modo que ajude-o a concretizar 

o seu plano de solvência econômica outrora firmado em sede de recuperação judicial. Em suma, 

parte considerável dos precedentes exarados pela referida corte defende o afastamento  da 

obrigação contida no art. 31 da Lei Federal 8.666/1993 para empresas que estão na situação de 

recuperação judicial, para fins de habilitação (destaca-se!). 

Nesse sentido, é importante colacionar trechos das razões do voto condutor proferido no julgamento 

do AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 309.867 - ES (2013/0064947-3) - STJ, que esclarece a 

tônica do afastamento da referida regra de habilitação: 

[…] 

Em sentido diverso, existe corrente doutrinária, à qual me alinho, no senti-
do de que, se a Lei de Licitações não foi alterada para substituir certidão 
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negativa de concordata por certidão negativa de recuperação judicial, não 
poderia a Administração passar a exigir tal documento como condição de 
habilitação, haja vista a ausência de autorização legislativa (NIEBUHR, 
Joel de Menezes in “Licitação Pública e Contrato Administrativo”. 4a Edi-
ção. Belo Horizonte: Fórum, 2015; pág. 447).  

Assim, as empresas submetidas à recuperação judicial estariam dis-
pensadas da apresentação da referida certidão.  

Vale lembrar que norma restritiva, como é o caso do art. 31 da Lei n. 
8.666/1993, não admite interpretação que amplie o seu sentido, de modo 
que, à luz do princípio da legalidade, “é vedado à Administração levar a 
termo interpretação extensiva ou restritiva de direitos, quando a lei assim 
não o dispuser de forma expressa” (AgRg no RMS 44099/ES, Rel.  Min. 
BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, julgado em 03/03/2016, DJe 
10/03/2016).  

Entendo, portanto, incabível a automática inabilitação de empresas em 
recuperação judicial unicamente pela não apresentação de certidão 
negativa, principalmente considerando que a Lei n. 11.101, de 
09/02/2005, em seu art. 52, I, prevê a possibilidade de elas contratarem 
com o Poder Público, o que, em regra geral, pressupõe a participação 
prévia em  licitação.  

Ultrapassado esse ponto, há de se ter em mente que a licitação pública se 
norteia, entre outros princípios, pelo da indisponibilidade do interesse pú-
blico, segundo o qual a Administração Pública deve sempre zelar pelos in-
teresses da coletividade, dos quais não pode  dispor em detrimento de inte-
resses privados.  

Também não se deve olvidar a exigência contida no art. 27, III, da Lei n. 
8.666/1993 de demonstração da qualificação econômico-financeira como 
condicionante para a  participação no certame.  

De outro lado, o escopo primordial da Lei n. 11.101/2005, nos termos do 
art. 47, é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira 
do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do empre-
go dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a 
preservação da empresa, a sua função social e o estímulo à  
atividade econômica.  

Diferentemente da concordata, cujo objetivo precípuo era o de assegurar a 
proteção dos credores e a recuperação de seus créditos, a nova lei falimen-
tar busca a proteção  da empresa que se encontre em dificuldades econômi-
cas.  

Como bem observa Celso Marcelo de Oliveira, “a preocupação com o pa-
pel social que a empresa exerce na sociedade é a base que justifica todos os 
esforços no sentido de dar à empresa uma oportunidade de 
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recuperação” (in “Comentários à nova Lei de  Falências”. São Paulo: Ed. 
IOB Thomson, 2005; pág. 224).  

A interpretação sistemática dos dispositivos das Leis n. 8.666/1993 e n. 
11.101/2005 leva à conclusão de que é possível uma ponderação equilibra-
da entre os princípios nelas imbuídos, pois a preservação da empresa, a sua 
função social e o estímulo à atividade econômica atendem também, em úl-
tima análise, ao interesse da coletividade, uma vez que se  
busca a manutenção da fonte produtora, dos postos de trabalho e dos inte-
resses dos credores.  

Com efeito, penso que negar à pessoa jurídica em crise econômico-finan-
ceira o direito de participar de licitações públicas, única e exclusivamente 
pela ausência de entrega da certidão negativa de recuperação judicial, vai 
de encontro ao sentido atribuído pelo legislador ao instituto recuperacional. 
[…] 
  
Dessa forma, seguindo a tendência do que vem sendo decidido por esta 
Corte, concluo que a exigência de apresentação de certidão negativa de 
recuperação judicial deve ser relativizada a fim de possibilitar à em-
presa em recuperação judicial participar do certame, desde que de-
monstre, na fase de habilitação, a sua capacidade econômica. (AGRA-
VO EM RECURSO ESPECIAL No 309.867 - ES (2013/0064947-3 )) (In-
teiro teor em anexo) (Grifos Nossos) 

Nota-se, a decisão em questão é categórica em afastar a exigência dos arts. 27 e 31 da Lei Federal 

8666/1993, que especificadamente trata das certidões fiscais para fins de habilitação econômica e fi-

nanceira da licitante em recuperação judicial. Isso não é o mesmo que afastar as obrigações conti-

das no edital para fins de confeccionar regularmente os preços a serem ofertados e submetidos 

à classificação. 

Essa é a linha jurídica que enquadra o caso da Recorrente. A certidão apresentada pela licitante, con-

feccionada pelo Secretario-Geral da Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Públi-

co e Privado do TJPA, exarada nos termos da decisão proferida no AI 0807144-64.2019.8.14.0000, 

trata do afastamento das regras licitatórias contidas no art. 27 e 31 da Lei 8.666/1993, contudo, não 

isenta a empresa de confeccionar propostas de acordo com o edital, principalmente, em ralação à 

composição do custo tributário para fazer operar o seu preço, que configura a tônica de sua desclassi-

ficação. 
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Nota-se que a empresa licitante foi desclassificada por ter apresentado PIS e COFINS (não cu-

mulativos) em seu BDI nas alíquotas máximas, violando a determinação contida na Considera-

ção 2, do Detalhamento do BDI, Anexo II – A, do Edital SLU 001/2019, e não pelo motivo de 

que deixou de apresentar certidões fiscais que o impossibilitariam de participar do certame, 

mesmo porque a empresa já fora habilitada. Veja norma do edital abaixo: 

O item 2 das considerações acima exposta é preciso ao determinar a impossibilidade de apresentar-se 

as alíquotas máximas de PIS e COFINS, quando a empresa submeter-se ao regime não cumulativo. 

Além disso, para que se possa comprovar a média de recolhimento das referidas espécies tributárias, 

o dispositivo solicita os recibos de escrituração contábil. Ou seja, trata-se de composição de determi-

nado custo tributário do preço e sua forma de comprová-lo. 

Como se trata de regime em que abatimentos, compensações e descontos tributários (por isso, nome-

ado de "não acumulativo") são inerentes, a apresentação de alíquotas máximas de PIS e COFINS não 

reflete a realidade tributária da empresa. Por isso, sua apresentação em alíquotas máximas é vedada 

pelo edital. Inclusive, tal exigência do edital corresponde exatamente ao quanto definido pelo 

ACÓRDÃO No 2622/2013 – TCU – Plenário, nas recomendações dadas pelo plenário ao  Ministério 

do Planejamento, Orçamento e Gestão do Governo Federal, veja: 
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[…] 
9.3.2.4. estabelecer, nos editais de licitação, que as empresas sujeitas ao regime de tri-
butação de incidência não cumulativa de PIS e COFINS apresentem demonstrativo de 
apuração de contribuições sociais comprovando que os percentuais dos referidos tribu-
tos adotados na taxa de BDI correspondem à média dos percentuais efetivos recolhi-
dos em virtude do direito de compensação dos créditos previstos no art. 3o das Leis 
ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados pela 
Administração Pública reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação 
tributária; (Acórdão-2622-2013-BDI - inteiro teor em anexo) 

Apesar disso, a recorrente compôs o seu PIS e COFINS com alíquota cheia, para o regime não 

cumulativo, violando a sistemática desses tributos, bem como a orientação do TCU reproduzida 

na Consideração 2, Detalhamento do BDI, Anexo II – A, do Edital SLU 001/2019.  Veja: 

 

Apesar de estar isenta de apresentação de certidões fiscais e demais documentos do art. 31 da 

Lei de Licitação de 8.666/1993, a recorrente está obrigada a oferecer uma proposta de preço 

cujo custo tributário esteja regular e conforme os parâmetros do edital, eis que a fase de classi-

ficação de preços assim o exige. 

Ainda assim, a empresa foi instada a apresentar documentos contábeis para justificar a sua alíquota 

de PIS e COFINS, pela comissão de licitação, por diligência realizada em 28/02/2020, porém, a ten-

tativa restou infrutífera pois a licitante não comprovou sua alíquota e nem demonstrou qualquer tipo 

de documento que demonstrasse a media de sua tributação. Apenas apresentou a declaração abaixo, 

que confirma seu regime não cumulativo de PIS e COFINS: 
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Sem nenhum tipo de documentação contábil à disposição, a equipe técnica contábil e financeira da 

SLU não conseguiu fazer uma análise técnica sobre possível alíquota real de PIS e COFINS da em-

presa. Não tem como comprovar-se, portanto, pela omissa documentação, o que a licitante recolhe de 

PIS e COFINS. Logo, não se trata de formalismo exacerbado, e sim de ponto relevante de descum-

primento do edital, que é adequada (e verídica) quantificação da carga tributária do PIS e COFINS 

não cumulativo de sua proposta.  

Por tudo isso, toda a argumentação da recorrente é improcedente. A comissão de Licitação, assim, 

pugna pelo NÃO PROVIMENTO do referido recurso. 

2.2. Consórcio Limpa Mais BH contra a sua desclassificação. 

Em síntese, o Consórcio Limpa Mais BH alega em seu recurso que, na pagina 40 da proposta comer-

cial, apresentou uma planilha com resumo do calculo da média apurada dos valores para PIS e CO-

FINS, referente a trabalhos similares  que foram realizados e que são similares ao ora licitado. Escla-

rece que, nas paginas 41 a 52, apresentou os recibos de entrega de escrituração contábil, e, em dili-

gência, os registros fiscais das operações por CST, alíquotas e bloco, de modo a comprovar o atendi-
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mento do item em questão. Por fim, destaca que os percentuais de participação nos consórcios  de 

que fez parte já constavam em documentações juntadas ao processo, sendo que é de 33,33% em rela-

ção ao contrato do Município de Sorocaba, 33,34% em relação ao primeiro contrato do Município de 

Sao Paulo e 33,34% em relação ao segundo contrato do município de Sao Paulo. Requereu, assim, a 

sua classificação. 

Apesar da improcedência da argumentação da recorrente, a sua proposta deve ser revista e considera-

da classificada. 

A licitante na sua proposta de preço apresentou suas alíquotas médias de PIS e COFINS com base em 

informações contidas em uma planilha apresentando a participação em outros consórcios.  As alíquo-

tas apresentadas de PIS e Cofins foram respectivamente 0,96% e 4,42%. A comissão realizou dili-

gência solicitando documentos contáveis justamente para que a aferição das alíquotas dos referidos 

encargos tributários fossem comprovados, ao que foi apresentado pela empresa o seguinte documen-

to: “REGISTROS FISCAIS – CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST. ALÍQUOTAS E 

BLOCO”. Tal documento contem apenas uma folha de demonstrativo contábil por mês, conforme 

print abaixo de um dos registros enviados: 

 

A análise técnica (em anexo), ao checar os REGISTROS FISCAIS apresentados pela empresa licitan-

te, entendeu que as alíquotas apresentadas pela empresa em sua proposta não correspondem ao quan-

to aferido pela documentação. Veja quadro da apuração técnica a seguir: 
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Em outros termos, as alíquotas comprovadas, através dos documentos apresentados, não coincidem 

com as apresentadas nos orçamentos da empresa, no seu BDI.  

Apesar disso, a diferença entre as alíquotas apuradas e as informadas pelos licitantes é pequena, de 

modo que não influi necessariamente na impossibilidade de execução e na desclassificação da pro-

posta. Alias, a diferença entre as alíquotas apresentadas pela empresa foi para mais, de modo que a 

licitante arcará com maior carga tributária (de maneira incorreta). Por isso, entende-se que a inconsis-

tência não torna a proposta irregular a ponto de desclassificá-la. 

Nos termos da analise técnica em anexo: 

Mesmo a licitante não comprovando a exatidão dos percentuais de PIS e CO-
FINS a diferença de 0,28% pp (para mais) em seu BDI não impacta na exequi-
bilidade da proposta. Ressalva-se que essa diferença decorrente do PIS e CO-
FINS deve ser analisada quando da execução contratual, caso a empresa seja 
vencedora, para que não haja pagamento tributário para a mais, indevidamente. 

Por isso, o presente recurso deve ser provido, de modo a classificar a proposta da licitante Consórcio 

Limpa Mais BH  para o Lote 01.  

2.3. Consórcio Limpa BH contra a sua desclassificação; 
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Em síntese, o Consórcio Limpa BH alega que a comissão de licitação se equivocou ao apreciar seus 

documentos, já que apresentou BDI com desoneração na folha, com alíquota de 26,67% e sem deso-

neração, em 20,31%. Utilizou na composição do seu custo, o BDI sem desoneração em folha, no 

montante em 20,31%, demonstrando, como exemplo, a CPU dos Encargos Sociais e do item 1.1 (este 

ultimo a leitura está ilegível). Requereu, assim, a procedência do recurso, para reforma da decisão 

atacada. 

Na página 51 de sua proposta, o Consórcio Limpa BH demonstra a composição de seu BDI, sendo 

que, de fato, o BDI sem desoneração em folha é de 20,31%, e o BDI com desoneração da folha é de 

26,67%. Veja a seguir: 

 

Contudo, na composição de seus custos unitários, a empresa utilizou o BDI "sem exoneração da fo-

lha", na alíquota de 20,31%, veja alguns exemplos: 
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Em melhor análise, tal constatação de documentos indica que a empresa utilizou o BDI sem exonera-

ção de folha em sua proposta, de 20,31%.  

Ainda assim, na analise técnica efetuada pelo setor financeiro e contábil da SLU (em anexo), o BDI 

correto sem exoneração de folha, segundo documentação contábil apresentado pela empresa, seria de 

21,54%, havendo uma diferença, então, de 1,23%, para menos, em sua proposta. 

Alem disso, outra divergência encontrada foi em relação a composição do SAT, que, conforme desta-

ca o referido estudo técnico, deveria ser de 6%, mas a empresa apresenta na composição de seus en-

cargos sociais em 3% (havendo uma diferença de 3%, portanto, para menos, em sua proposta, nesse 

item do SAT). Veja trecho a seguir: 

  

Finalmente, após análise apresentada o BDI da licitante passa a ser de 21,54%, 
restando apenas apresentar o impacto da mudança no valor global da proposta. 
Antes de apresentarmos o impacto temos que analisar a planilha de encargos da 
licitante, considerando que quando da primeira diligência os nomes dos consórci-
os: CONSÓRCIO BH MAIS LIMPA e CONSÓRCIO LIMPA BH estavam com os 
índices invertidos, o que resultou na diligência equivocada. Dessa forma os encar-
gos sociais do CONSÓRCIO LIMPA BH, que totalizam 77,32% não foram justifi-
cados, ANEXO I.  
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Com vistas ao saneamento da questão incluímos na apuração do impacto com o 
novo BDI, incluímos na planilha de encargos da licitante a diferença de 3% (so-
mando-se então os 6%) referente a aposentadoria especial SAT/RAT complemen-
tar para as atividades sujeitas à aposentadoria especial: 15, 20 ou 25 anos de con-
tribuição, acréscimo de 12%, 9% ou 6% respectivamente, no caso dos serviços de 
coleta de resíduos urbanos aplicável aos garis coletores e motoristas (CI 003/2020 
da DRADF/DFIN/GCCOR - em anexo). 

Apesar dessas diferenças apontadas de 1,23% do BDI e 3% no SAT, para menos, na proposta da em-

presa, o referido estudo técnico conclui que o impacto dessas divergências é perfeitamente absorvível 

no preço da licitante, considerando seu alto percentual de lucro, de 5,30%, não maculando, dessa 

forma, a sua exequibilidade. Veja trecho a seguir: 

Pelo exposto e apurado, considerando a margem de lucro da empresa (5,30%), ofe-
recida em sua proposta, podemos constatar que é possível tecnicamente a absorção 
dessas diferenças na margem de lucro, somos por reclassificar a proposta de pre-
ços de licitante, caso se consagre vencedora (CI 003/2020 da DRADF/DFIN/GC-
COR - em anexo). 

Por isso, a comissão de licitação, apoiada no estudo técnico do setor financeiro e contábil da SLU 

(em anexo), propugna pela aceitação das razoes recusais da licitante, e, dessa forma, pelo seu PRO-

VIMENTO, com consequente reforma da decisão impugnada, para classificar o consórcio BH 

Mais Limpa no lote 01 do referido certame. 

2.4. KTM contra a classificação da Localix, Vina, EPPO e Consita; 

A KTM interpôs recurso contra a decisão preliminar de classificação do lote 01, requerendo a des-

classificação da Localix (1a colocada), Vina (2a colocada), EPPO (3a colocada) e Consita (4 coloca-

da), sendo que a recorrente se posiciona no 5o lugar. 

Com base no argumento de que o princípio do formalismo moderado e possibilidade de “saneamen-

to” das propostas em diligência não permitem a confecção de novas propostas pelas licitantes,  a re-

corrente fundamentou a desclassificação dessas empresas com base nas inconsistências abaixo deli-

neadas. 
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A) Quantidade inferior de veículos para transporte de coletores ao previsto no edital e de forma 

insuficiente para a prestação do serviço (LOCALIX e VINA). 

Nesse ponto, a recorrente alega que no edital da SLU há a previsão de 06 veículos para transporte de 

coletores, contudo, na proposta da LOCALIX, foram apresentados 04 veículos de transporte de cole-

tores, e na proposta da VINA, apenas 02 desses veículos. Alega que, em questionamento, a comissão 

de licitação informa que os referidos veículos de transporte de coletores deveriam ter capacidade para 

suportar 12 pessoas, evidenciando, assim, o erro material descrito no edital, que apontava capacidade 

para 08 lugares. Ainda, a recorrente demonstra que, em outro questionamento, a comissão de licita-

ção esclareceu que os quantitativos previstos para o numero de caminhões de transporte é suficiente 

para a execução do serviço, considerando ainda a possibilidade de transporte de dois coletores na ca-

bine do caminhão.  

Com essa linha de argumentação, pretende a KTM sustentar que houve uma lógica numérica na 

composição dos quantitativos de caminhão de transporte de coletores no edital para que a execução 

do serviço de coleta seja possível, dentro de um planejamento, e que, por isso, as licitantes não pode-

riam desconsiderar aquele quantitativo previsto de 06 veículos para transporte dos coletores. Susten-

ta, então, descumprimento ao edital por parte dessas licitantes, de modo a desclassificar sua proposta. 

Razão não assiste às colocações da recorrente. 

De certo, o edital e projetos técnicos, quando da elaboração dos quantitativos dos itens, seguem uma 

lógica de planejamento para aferir o preço global do serviço, por óbvio. Não quer dizer com isso que 

todos os elementos e quantidades contidos no projeto básico/executivo são vinculativos (de modo a 

obrigar o licitante necessariamente), pois, a experiência e modo de administrar o trabalho pelas pró-

prias empresas é elemento importante, considerado no próprio edital, para a composição do custo, de 

modo que se obtenha melhores preços sem prejuízo da qualidade do serviço.  

Para determinados aspectos previstos no edital e projetos, há certa margem de liberdade para as em-

presas formular suas propostas, de modo que se obtenha o resultado desejado pela Administração Pú-

blica, porém, sem encurtar desnecessariamente o campo para soluções individualizadas criativas en-

contradas por cada licitante, conforme sua expertise. Já em relação a outros pontos do edital e projeto 

técnico, há determinação de obrigatoriedade no quantitativo, visto tratar-se de elementos cruciais e 
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centrais de todo o serviço, de modo que sua quantificação reflete diretamente no resultado final do 

trabalho. Por isso, esses últimos são vinculativos e obrigatórios. 

Exatamente por conta dessa conciliação de elementos vinculantes (obrigatórios) e elementos de refe-

rencia (facultativos, podem ser seguidos ou não pelas empresas) contidos no edital e no projeto bási-

co/executivo é que se obtém a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, servindo-se 

como um modelo de composição adequado para a complexidade das atividades de limpeza urbana. 

Nesse sentido, o projeto básico e executivo previu, na Clausula 5. CARACTERIZAÇÃO DAS 

ÁREAS DE ATUAÇÃO E QUANTITATIVOS, que os quantitativos previstos nos quadros que o 

compõem são obrigatórios, logo, vinculativos, não podendo a empresa alterá-los em sua proposta. 

 

Disso, apreende-se que os elementos ali expostos nos quadros em menção não podem ser alterados 

pelas empresas. Nota-se que não há nesses quadros em epígrafe especificação de quantitativo de 

"caminhões de transporte" de modo a tornar esse elemento obrigatório para as licitantes, con-

forme alega a KTM. 

Em sequencia, ao tratar dos caminhões especificadamente de transporte, no item 9.23 da Clausula 9. 

VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, o projeto básico e executivo determinam o seguinte: 

Houve mero erro material na previsão da capacidade mínima de 8 lugares previsto no supracitado 

item 9.23.1, vez que deveria ser de 12 lugares, conforme esclarecimento feito ao edital, e lembrado 
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pela KTM em seu recurso, nada que a especificação do veiculo impusesse raciocínio sobre a vincula-

ção do quantitativo do próprio tipo de veículo.  

E, por fim, na Clausula 6.13 Campanhas Informativas e Orientativas, o projeto básico e executivo 

determinam o seguinte: 

Verifica-se, então, dos dispositivos acima mencionados que não houve tratamento vinculativo 

em relação à quantidade dos veículos de transporte pelo projeto básico e executivo, ou pelos 

seus quadros de composição, pelo contrário, houve expressa menção de que é responsabilidade 

da Contratada os recursos para realização das campanhas ˜incluindo veículo para transporte 

da equipe”. 

Ainda, como bem expõe a Localix em sua contrarrazões ao recurso, com acerto, a comissão de licita-

ção esclareceu em questionamento que a quantidade de "veículos de transporte" fica a cargo da esco-

lha das empresas.  Veja a seguir: 

Exposto isso, não há razão alguma que justifique a argumentação da KTM de que esse quantitativo 

de veículos de transporte foram violados pelas empresas LOCALIX e VINA em suas propostas, eis 

que, na essência dada pelo projeto básico e executivo, são elementos referenciais (facultativos).  

Cabe asseverar ainda que as informações contidas nas exposições das CPU's, por outro lado, é para 

finalidade de natureza totalmente distinta, qual seja: para fins de apontar o modo do calculo realizado 
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para quantificar o valor unitário e global do serviço. Não quer dizer com isso que o elemento tornou-

se vinculativo somente por ter sido exposto uma certa quantidade na CPU. Se assim fosse,  todas as 

quantidades e números considerados nas CPU’s seriam vinculativos e obrigatórios, tornando desne-

cessário todo o restante disciplinado pelo edital e projeto básico e executivo.  

Resta improcedente, então, a presente alegação da recorrente. 

B) Ausência de previsão dos custos de horas extras dos motoristas dos veículos para transporte 

de coletores referente aos feriados trabalhados (LOCALIX, VINA, EPPO e CONSITA). 

Alega a KTM em seu recurso que a LOCALIX, VINA, EPPO e CONSITA não fizeram a previsão 

correta do adicional de horas extras para remunerar a categoria dos motoristas. 

Razão não assiste às colocações da recorrente. 

Conforme analise técnica realizada pelo setor de orçamento da SLU (em anexo), as empresas LO-

CALIX, VINA, EPPO e CONSITA seguiram os parâmetros de composição de custo expostos no or-

çamento de base do edital. 

Analisando as CPUs de Coleta Domiciliar, as empresas mencionadas utilizaram o mesmo parâmetro 

de cálculo do orçamento referencial, levando em consideração a liberdade para dimensionar a quanti-

dade de veículos para transporte de coletores. O quantitativo de horas finais informado corresponde 

em todas elas, assim como no orçamento referencial a: 190 horas x quantidade de veículos, como ex-

posto abaixo: 

LOCALIX 

  

VINA 
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EPPO  

CONSITA 

 

KTM 

 

EDITAL 
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Pela análise da composição de custos das propostas, a variação entre os custos unitários das horas dos 

motoristas em relação à proposta da KTM, refere-se às variações de Encargos Sociais, número de 

vale transporte, PCMSO e seguro de vida indicados por cada empresa. A forma de pagamento de ho-

ras extras em domingos e feriados seguiu a mesma forma de composição adotada pela SLU. Portanto, 

entende-se que não há erro na composição de custos das empresas questionadas que resulte em im-

possibilidade da prestação dos serviços a serem executados. 

Resta improcedente, então, a alegação da recorrente. 

 

C) Calculo a menor das horas extras. Ausência do computo do dia trabalhado (LOCALIX, 

VINA, EPPO e CONSITA). 

Alega a recorrente que a LOCALIX, VINA, EPPO e CONSITA apresentam erro ao aferir o computo 

das horas extras de seus orçamentos, pois não consideraram o valor do próprio dia trabalhado no cal-

culo. Nos próprios termos colocados pela KTM: 

“Com efeito, o valor a ser pago corresponde ao dia trabalhado acrescido de 100%. 
Nas propostas apresentadas pela LOCALIX, VINA, EPPO e CONSITA foram 
desconsiderados o valor do dia trabalhado. Consta apenas o valor de 100%, o que 
fere a legislação trabalhista, compromete a proposta e a prestação dos 
serviços” (Recurso Administrativo KTM - Fls. 12 de 38) 

Em seguida, a recorrente apresenta calculo de vários itens de composição de preço (RSD, RSS e 

ZEIS), apoiando o impacto que tais inconsistências ocasionariam nas propostas das referidas empre-

sas.   

Razão não assiste às colocações da recorrente. 

Conforme analise técnica realizada pelo setor de orçamento da SLU (em anexo), as empresas LO-

CALIX, VINA, EPPO e CONSITA seguiram os parâmetros de composição de custo expostos no or-

çamento de base do edital. 
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Nos termos do que dispõe a cláusula décima da convenção coletiva do SINDEAC o orçamento de 

base do presente edital considerou o adicional da dobra de 100% para fins de remuneração nos traba-

lhos realizados em domingos e feriados. Alem do adicional, há a remuneração do repouso semanal, 

que naturalmente é considerado na remuneração mensal do obreiro, nos termos que dispõe a CCT, 

devendo as empresas proporcionarem os descansos conforme escala de revezamento.  

Considerando o entendimento acima explanado, a fórmula para cálculo do valor mensal dos salários 

de coletores e motoristas incluindo as horas extras de domingos e feriados é a seguinte: 

((Salário Mensal + %Insalubridade) / (190 x MédiaHE Mensal)) x % Insalubridade; 

Nas memórias de cálculo apresentadas pela empresa KTM em seu recurso, verifica-se que as empre-

sas concorrentes utilizaram a mesma forma de cálculo do orçamento referencial onde o custo diz res-

peito ao adicional de 100% referente a hora trabalhada em feriados. 

Assim, não se identificou irregularidades no cálculo das empresas concorrentes Localix, VINA, 

EPPO e Consita, comparativamente à forma de cálculo referencial. 

Resta improcedente, então, o presente item do recurso da KTM. 

D) Calculo a menor dos custos de manutenção dos caminhões (LOCALIX). 

Alega a recorrente KTM que a LOCALIX apresentou valor abaixo do mercado para caminhão usado, 

com um preço de manutenção não condizente à situação de estado de sua frota. Expondo a composi-

ção de custos dos veículos da LOCALIX, impugna o fator K de manutenção utilizada pela sua cor-

rente (0,90), com base na premissa de que seus equipamentos usados não poderiam ter partido da 

mesma premissa de manutenção exposta no edital para veículos novos. 

Novamente, razão não assiste à recorrente. 

Primeiramente, é importante observar que no edital e no projeto básico e executivo não há parâmetro 

vinculativo fixado para definir obrigatoriamente o valor das premissas para as formulas de composi-

ção de custo para equipamentos usados. Isso decorre, obviamente, das variáveis existentes na forma 

como cada empresa adquire, mantém e administra seus equipamentos. 
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Veja trecho do anexo do projeto básico e executivo que trata da composição auxiliar do caminhão 

compactador de 16 toneladas, como exemplo: 

Do exposto, nota-se que as premissas JUROS, VIDA UTIL, TEMPO, VALOR RESIDUAL, K de 

MANUTENÇÃO e COEFICIENTE ACELERAÇÃO DE DEPRECIAÇÃO utilizadas para definição 

da Depreciação, Juros de Capital, Manutenção e Custo de Diesel foram parametrizadas no edital ten-

do em vista veículos e equipamentos novos, com base em uma lógica de mercado. 

Há, portanto, uma certa margem de autonomia para a empresa precificar seus custos de equipamento, 

conforme situação particular de patrimônio, considerando premissas de mercado, manutenção e ex-

pertise própria, dentro de um contexto de razoabilidade de preço. 

Apesar disso, a comissão de licitação fez diligências (em 18/02/2020) para compreender melhor 

como as empresas LOCALIX, VINA e EPPO compuseram seus custos de equipamento e veículos. 

Em suas demonstrações e respostas, essas licitantes justificaram adequadamente o uso das premissas 
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conforme parâmetros de mercado e expertise que possuem, bem como situação patrimonial própria 

(vide documentos no link https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1hwh_MzG4r12NXLwQlePnur-

Svxyc_Kvfz).  

Alem disso, a comissão de licitação realizou nova diligencia, em 03/03/2020, para a LOCALIX justi-

ficar o preço inicial (Vo) exposto em sua proposta para aquisição de caminhões, uma vez que  estava 

com significativo desconto, considerando a pesquisa de mercado feita pela área técnica da SLU (em 

anexo), bem como renunciasse o valor de remuneração de equipamentos e itens, nos termos do art. 

44, §3o, da Lei Federal 8.666/1993, caso a empresa entendesse ser necessária a medida. 

A Localix respondeu informando que obtém veículos usados em preços mais viáveis dos expostos na 

TABELA FIPE, apesar de não ter comprovado tal alegação, e, ao final do ofício, requereu a renuncia 

de parte da remuneração de equipamentos, por ser proprietária de considerável frota de caminhões. 

Por tais razões, a comissão de licitação entendeu que a proposta estava regular, e, portanto, declarou a 

empresa vencedora na decisão recorrida. 

  

Apos interposição dos recursos administrativos em face do resultado preliminar de classificação do 

Lote 01, a comissão passou a avaliar novamente a condição da frota de veículos da LOCALIX, ao 

que solicitou, em nova diligência, a demonstração e justificação de como os valores de manutenção 

expostos em seu preço (uso do fator K em 0,9 ) poderiam atender à frota usada, sem prejuízo relevan-

te que tornasse-o inexequível, bem como a comprovação de propriedade de seus veículos para viabi-

lizar a renúncia prevista no art. 44, §3o da Lei Federal 8.666/1993, se tal medida fosse necessária. 

A empresa LOCALIX apresentou a CRV de seus veículos, bem como apresentou justificativa do pre-

ço de manutenção de sua frota, através de gráficos e texto explicativo, bem como expondo a experi-

ência de operação que possui nos contratos atualmente vigentes de coleta com a SLU. Veja trecho do 

oficio a seguir colacionado: 

Vale ressaltar que a empresa realiza controle interno mensal do desempenho de 
todos os seus contratos e que maiores detalhamentos desses custos seguem em 
anexo. Além disso, 2019 é o último ano inteiro do contrato supracitado. Ou seja, a 
grande maioria dos caminhões já está no final da vida útil permitida. A mesma 
vida útil dos caminhões dimensionados pela Localix na licitação. 
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A média mensal atual, considerando todo o ano de 2019, com a manutenção dos 
caminhões compactadores é de R$99.426,20. 

A proposta de preços da Localix na licitação em questão, apresenta os seguintes 
valores e quantidades: 
 

Ou seja, no contrato atual, a média mensal, por caminhão compactador, de custo 
com manutenção é de: R$99.426,20 / 30 caminhões = R$3.314,21 

Vale ressaltar que, dos 30 caminhões, 26 trabalham em dois turnos, ou seja, 
86,67% dos caminhões. Na licitação em questão, a média mensal, por caminhão 
compactador, de custo com manutenção é de: R$118.575,00 / 29 caminhões = 
R$4.088,79. 

Vale ressaltar que, dos 29 caminhões, 28 trabalham em dois turnos, ou seja, 
96,55% dos caminhões. 

Como é sabido, o custo com a manutenção de caminhões compactadores que tra-
balham em dois turnos é maior que os que trabalham apenas em um turno, em ra-
zão do maior desgaste e mais horas de trabalho. 

Seguindo a mesma proporcionalidade, haveria um aumento, em percentual, da 
quantidade de caminhões que trabalham em dois turnos, de 9,88%. 

Então, o custo atual da média de manutenção por caminhão compactador passaria 
a ser: R$3.314,21 + 9,88% = R$3.641,65. 

A comissão abriu prazo para as empresas manifestarem sobre os documentos apresentados pela LO-

CALIX na nova diligência, relacionados à propriedade de seus veículos, contudo, somente a empresa 

LITUCERA peticionou aos autos, cujas alegações serão detalhadamente analisadas mais adiante, no 

julgamento do seu recurso administrativo.  
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Conforme análise técnica da equipe de Gerência de Transportes da SLU, de fato, a empresa LOCA-

LIX apresenta condições de executar o contrato de coleta (objeto do presente certame) com os preços 

apresentados em sua atual proposta. O preço de manutenção de seus veículos é coerente com a atual 

realidade de sua frota, conforme comprovado pela própria empresa e atestado pela área técnica da 

SLU.  

Veja, a seguir a conclusão técnica em apreço:  

Em análise das respostas da empresa aos questionamentos desta Comissão, 
é possível concluir o seguinte: 

1- A propriedade dos chassis dos veículos está devidamente comprovada 
por meio dos CRLV's apresentados. Entretanto, a empresa não apresenta 
documentos comprobatórios da propriedade dos equipamentos compacta-
dores implementados nos veículos; 

2- Quanto às condições em que se encontram os equipamentos, chassi, ida-
de e estado de uso me parece plausíveis as informações apresentadas pela 
empresa na "Relação de Veículos", haja vista que 53% dos veículos ali lis-
tados já passaram por vistoria na GETRA-SLU e apresentaram-se, naquele 
ocasião, em conformidade com o que foi informado pela empresa nesta 
diligência; 

3- No documento "Comprovação da exequibilidade dos custos com manu-
tenção dos caminhões" a Localix demonstra que o custo de manutenção 
mensal proposto para a licitação é aproximadamente 12,3% superior ao 
valor atual, obtido de dados reais da prática de execução do contrato 
002/2015 - LOTE 01 pela Localix. Certamente, esse valor é menor que o 
valor de manutenção apurado pelo fator K! Entretanto, como a empresa 
vem cumprindo o contrato atual, mantendo seus caminhões em condições 
de operação conforme apurado pelas vistorias realizadas pela GETRA-
SLU, entendo, salvo melhor juízo, que são plausíveis os custos de manu-
tenção apresentados. 

Portanto, entendo que são coerentes as argumentações apresentadas pela 
empresa. 

Atenciosamente, 

Isac Newton de Souza | Engenheiro  
Gerência de Transportes - GETRA 
Superintendência de Limpeza Urbana - SLU 
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Dessa forma, a proposta da LOCALIX é exequível, especialmente no que toca a remuneração do cus-

to mensal de seus caminhões e veículos. É improcedente a alegação da KTM de que o valor de manu-

tenção apresentado pela LOCALIX é inexequível. 

E) Calculo a menor dos custos de recapagem de pneu dos caminhões (LOCALIX, VINA, EPPO 

e CONSITA). 

Alega a recorrente que as propostas da LOCALIX, VINA, EPPO e CONSITA consideram apenas 

uma recapagem dos pneus, sendo que, para os 70 mil quilômetros exigidos no edital, pelo menos 3 

recapagens seriam necessárias. 

Tal alegação também é improcedente. Conforme analise técnica em anexo, o Edital não coloca parâ-

metro de forma vinculativa em relação a esse item. Cabe a cada empresa estipular esse fator confor-

me sua própria experiência. 

F) Ausência da previsão de custos com rastreamento e programação visual dos caminhões re-

serva (LOCALIX e VINA, EPPO e CONSITA). 

Alega a recorrente que as propostas da LOCALIX e VINA, EPPO e CONSITA consideram os custos 

para instalação de rastreamento e da programação visual em seus caminhões reservas. 

Tal alegação também é improcedente. Conforme analise técnica em anexo, as empresas mencionadas 

seguiram orçamento de referência da SLU. Despesas com rastreamento não são consideradas em du-

plicidade, uma vez que quando o reserva está em serviço, o titular não está. Não foi exigida progra-

mação visual nos veículos reservas. 

  

G) Ausência da previsão da taxa de licenciamento (EPPO e CONSITA); 

Alega a  KTM que a taxa de licenciamento, embora de pequena monta, não pode ser desconsiderada.  

Nao especificou exatamente qual empresa se refere ao seu recurso, apenas que “No mesmo erro in-

correm, ainda, a EPPO e CONSITA”. 
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Tal alegação é improcedente. A taxa de licenciamento não foi solicitado no edital de referência, vide 

resposta a questionamento em fase anterior: 

“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.” 

  

H)  Quantidade inferior de coletores reserva (VINA); 

Alega a recorrente que a empresa VINA alterou o quantitativo de coletores reservas. O Edital previu 

6 diurnos e 6 noturnos. A Vina adotou apenas 4 diurnos e 5 noturnos.  

Tal alegação é improcedente. Edital não coloca quantitativo desse item de forma vinculativa, pois ele  

nao está previstos nos quadros anexos ao Projeto Básico e Executivo. 

  

I)  Outros descumprimentos. 

I.1) Ações de informação (VINA e EPPO).  

Alega a recorrente que a empresa VINA considerou o valor de R$ 1.000,00 para o salário do agente 

de informação, sendo que, na CCT do SINDILURB, o piso salarial do Agente de Fiscalização é de 

R$ 1331,31. Alem disso, a empresa EPPO não apresentou memória de calculo para o custo de Mao 

de obra da empregada.  

Tais alegações sao improcedentes.  

No orçamento de referência o valor da hora do agente de informação corresponde a hora do técnico 

de nível médio da tabela referencial da URBEL. Não há equiparação de cargo de Agente de Informa-

ção com a categoria Agente de Fiscalização (CCT Sindilurb x Sindeac). Por isso, a proposta da VINA 

está correta. Em relação à EPPO, a empresa seguiu os valores do orçamento de referência, e, por isso, 

não há necessidade de apresentar CPU desses itens. 
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I.2-   Administração Local (VINA, EPPO e CONSITA). 

Alega a recorrente nesse tópico que: 

- Em relação à VINA: não apresentou memória de calculo para o custo do engenheiro, sendo que  o 

valor mínimo do salário para essa categoria são 6 salários mínimos; Considerou apenas R$ 

1.000,00 para salário de faxineira, sendo que o valor da categoria de gari pela CCT do Sindilurb 

seria de R$ 1.091,29; não apresentou composição de preço para o calculo do valor do adicional de 

hora extra para RSD, ZIES e RSS; nos encargos sociais, considerou o percentual de 3,63% para 

deposito rescisão sem justa causa, e não a alíquota legal de 3,93%; nos encargos sociais, não consi-

derou  nenhum percentual para a indenização adicional; 

Considerando o valor do salário indicado para o engenheiro no orçamento do edital, o impacto no 

orçamento da VINA seria de cerca de R$13.000,00, (0,033%). Ou seja, um impacto absorvível na 

proposta, considerando o índice de lucro adotado pela empresa no detalhamento do BDI ( 2,75%). 

Assim, considera-se que a diferença não interfere na exequibilidade da proposta.  

Quanto ao salário da faxineira, não houve exigência que esse item tomasse como base o salário de 

Gari da CCT Sindeac/Sindilurb. Não há equiparação de salário de faxineira com gari da CCT Sindi-

lurb x Sindeac. 

Quanto ao valor do adicional de hora extra, a empresa não apresentou descrição específica do cálculo 

de adicional de hora extra na CPU auxiliar de mão de obra, porém ao conferirmos os valores indica-

dos nas CPUs dos serviços, conseguimos verificar que seguiram o mesmo modelo de cálculo apre-

sentado no orçamento de referência. 

Adicional de hora extra = ((salário + insalubridade)/190* número de horas de feriados trabalhadas 

por mês) * (1+encargos sociais da empresa) 

Sendo que o número de horas de feriados trabalhadas por mês é encontrada da seguinte forma: 

8 feriados trabalhados por ano/12 meses= 0,67 dias/mês 

0,67*8= 5,36 horas/mês 

Por isso, é improcedente a alegação, ja que o referido item não aponta para descumprimento do edital 

por parte da proposta da Vina. 
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Quanto ao item de rescisão sem justa causa e indenização adicional, tais elementos, que compõem o 

GRUPO C dos encargos sociais, também são definidos conforme administração e expertise da em-

presa, não sendo vinculativos. Portanto, não houve irregularidade na proposta da Vina.  

- Ja em relação à EPPO: afirma que a empresa não apresentou memória de calculo para o custo de 

Mao de obra da empregada.  

Tal alegação é improcedente. A empresa EPPO seguiu os valores do orçamento de referência para 

esse item, e, por isso, não há necessidade de apresentar CPU. 

- Em relação à CONSITA: alega que o consumo de combustível medio por litro previsto em seu or-

çamento é irreal para o município de Belo Horizonte (2,49 km/l para caminhões de 16 toneladas e 

2,27 km/l para caminhões de 23 toneladas); os encargos sociais, considerou o percentual de 0,61% 

para deposito rescisão sem justa causa, e não a alíquota legal de 3,93%; 

Tais alegações são improcedentes. O edital não coloca parâmetro de forma vinculativa para a forma 

da composição do combustível. Cabe a empresa dimensionar segundo a sua expertise operacional. 

Quanto aos encargos sociais, no item de rescisão sem justa causa (GRUPO C), tal elemento também 

é definido conforme administração e expertise da empresa, não sendo vinculativo.  

J) Conclusões sobre as inconsistências /  fundamentos / requerimentos finais 

Já no final do recurso, alega a KTM que as inconsistências apresentadas pelas LOCALIX  e VINA 

impactam de tal modo que sua proposta (lucro e administração central) não consegue absorver a dife-

rença, tornando-a inexequível. Assevera que a classificação da LOCALIX ofende ao princípio da 

vinculação ao instrumento convocatório.  

Por fim, requereu a desclassificação da proposta da LOCALIX, da VINA, da EPPO e da CONISTA, 

ou, subsidiariamente, a realização de nova diligência para que as empresas demonstrem como supor-

tarão os prejuízos revelados pelo seu recurso. 

Conforme exposto no teor de toda a presente analise, com base nos pareceres técnicos que subsidiam 

a fundamentação aqui exposta, nota-se que a totalidade das alegações da KTM não procede.  
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As inconsistências apresentadas pela KTM não são irregulares, pois tratam de itens que estão no 

campo de definição da própria empresa permitido pelo edital, ou estão exatamente de acordo com os 

parâmetros definido pelo edital (salvo o salário do engenheiro na proposta da VINA, cujo erro é per-

feitamente absorvível em sua proposta, tamanha a sua insignificância, conforme já exposto).  

Na maior parte dos assuntos alegados, considerando as premissas contidas no edital, não houve se-

quer erro de planilha para que seja necessária a verificação da absorção da irregularidade, nos termos 

do princípio do formalismo moderado que fundamenta a base normativa do procedimento licitatório 

moderno. Por isso, também é inconsistente o pedido da KTM para que as empresas comprovem a 

exequibilidade da proposta, através de diligência, de modo a mudar as propostas e assumir os equí-

vocos de planilha, e preservando o valor final .  

Por tudo isso, toda a argumentação da recorrente é improcedente. A comissão de Licitação, assim, 

entendo  pelo NÃO PROVIMENTO do referido recurso. 

2.5. EPPO contra a classificação da Localix e Vina; 

Em síntese, alega a recorrente EPPO a existência de irregularidade nas propostas da LOCALIX e 

VINA, com base no fundamento que todos os quantitativos foram previstos de modo vinculativo pelo 

edital, logo, impassível de alteração unilateral pelas licitantes.  

Assevera que houve incorreção quanto aos custos com vale-transporte (Localix e Vina), quanto ao 

quantitativo de veículos e de motoristas para transporte de pessoal (Localix e Vina), quanto ao quan-

titativo de pessoal reserva para coleta de resíduos sólidos domiciliares (Vina) e quanto aos aditivos 

veiculares (Vina).   

Requereu a desclassificação das propostas da LOCALIX e VINA. 

Razão nao assiste a recorrente. 

Primeiramente, nota-se que há uma interpretação equivocada da recorrente ao afirmar que os elemen-

tos de quantitativos previstos no edital, principalmente aqueles expostos pelas CPU's (Anexo II) são 

37



todos vinculativos. Em verdade, não o são em totalidade, somente parte deles (os expostos nos qua-

dros que compõem o Anexo III). 

  

O edital afirma que os licitantes tem que manter a fidelidade com as planilhas integrantes do ANEXO 

II-A, quando definem os serviços, unidades e quantidades (Clausula X- item 2), bem como usar os 

modelos apresentados no Anexo II-D (Clausula X - item 2.2). Contudo, tal compromisso com fideli-

dade de sua proposta e o uso de tais planilhas não significa que as empresas estão restritas a todos os 

elementos de quantitativos expostos no edital. Veja os dispositivos suscitados pela própria licitante:  

Cabe reiterar, nesse ponto, o que já foi dito na analise do recurso da KTM. 

De certo, o edital e projetos técnicos, quando da elaboração dos quantitativos dos itens, seguem uma 

lógica de planejamento para aferir o preço global do serviço, por óbvio. Não quer dizer com isso que 

todos os elementos e quantidades contidos no projeto básico/executivo são vinculativos (de modo a 

obrigar o licitante necessariamente), pois, a experiência e modo de administrar o trabalho pelas pró-

prias empresas é elemento importante, considerado no próprio edital, para a composição do custo, de 

modo que se obtenha melhores preços sem prejuízo do serviço.  
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Para determinados aspectos e quantitativos do serviço previsto no edital e projetos, há certa margem 

de liberdade para as empresas formular suas propostas, de modo que se obtenha o resultado desejado 

pela Administração Pública, porém, sem encurtar ou prejudicar possíveis soluções individualizadas 

criativas encontradas por cada licitante, conforme sua expertise. Já em relação a outros pontos do edi-

tal e projeto técnico, há determinação de obrigatoriedade no quantitativo, visto tratar-se de elementos 

cruciais e centrais de todo o serviço, de modo que sua quantificação reflete diretamente no resultado 

final do trabalho. Por isso, esses últimos são vinculativos e obrigatórios. 

Exatamente por conta dessa conciliação de elementos vinculantes (obrigatórios) e elementos de refe-

rencia (facultativos, podem ser seguidos ou não pelas empresas) contidos no edital e no projeto bási-

co/executivo é que se obtém a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, servindo-se 

como um modelo de composição adequado para a complexidade das atividades de limpeza urbana. 

Quanto aos elementos obrigatórios, houve muita clareza sobre sua definição pelos instrumentos (edi-

tal, projeto básico e executivo). O projeto básico e executivo previu, na Clausula 5. CARACTERI-

ZAÇÃO DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO E QUANTITATIVOS, que os quantitativos previstos nos 

quadros que o compõem são obrigatórios, logo, vinculativos, não podendo a empresa alterá-los em 

sua proposta. Veja: 

 

Disso, apreende-se que os elementos ali expostos nos quadros do anexo III não podem ser alterados 

pelas empresas, por isso, nota-se que tal aspecto vinculativo não se refere a todos os elementos do 

edital. Tanto é que, por exemplo, em relação ao quantitativo de "veículos de transporte”, a comissão 

esclareceu expressamente que tal elemento fica a cargo da escolha das empresas.  Veja a seguir: 
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Exposto isso, verifica-se, desde logo, a inconsistência de base na argumentação adotada pela EPPO 

que considerou todos os elementos do edital como vinculativos, apesar dela mesma não ter cumprido 

com todos os elementos do ANEXO II.  

Quanto à quantidade de vales transportes, tal aferição é da empresa, que o fará conforme sua experti-

se, local da sede, administração, dentre outros elementos e condições particulares. Inclusive, alega a 

LOCALIX que ela utiliza atualmente 2 vales de transporte por dia no atual contrato de coleta, o que 

serviu de parâmetro para confeccionar sua atual proposta. Veja a seguir: 

Já a VINA alega a possibilidade de alugar garagem próximo aos pontos de trabalho:  
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Logo, a quantidade de vales transportes é elemento referencial do edital (facultativo). Não há irregu-

laridade em nenhuma das duas propostas quanto a esse item. 

Quanto ao quantitativo de veículos de transporte, também não houve irregularidade de nenhuma das 

empresas, considerando que tal item também é referencial do Edital. Remete-se a recorrente ao quan-

to disposto na alínea A, no item 2.4 da presente analise, que tratou do mesmo questionamento feito 

pela KTM. Contudo, cabe reproduzir aqui o teor do esclarecimento dado a título de questionamento 

ao edital: 

Quanto ao quantitativo de veículos e motoristas reservas também não houve irregularidade da empre-

sa VINA, considerando que tal item também é referencial do Edital. Com razão, a VINA expõe em 

suas contrarrazões a descrição do serviço e dos elementos necessários para sua execução, ao reprodu-

zir o teor do dimensionamento previsto no item 7, do Projeto Básico e Executivo: 
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Nota-se que a equipe reserva não é dimensionada nos quadros que compõem o Anexo _ III, que tra-

tam dos elementos obrigatórios na composição dos serviços ora contratados. Veja a clausula 5. CA-

RACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO E QUANTITATIVOS, do projeto básico e execu-

tivo exposto a referida regra: 

 

Logo, a composição da equipe reserva é elemento referencial do edital (facultativo). Não há irregula-

ridade em nenhuma na proposta da VINA nesse item. 

Quanto à inconsistência do aditivo ARLA na proposta da VINA, a empresa recorrida justifica que 

utilizará veículos que dispensam o uso desse insumo. Veja a seguir: 
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Ainda assim, a equipe técnica de orçamento da SLU verificou que a inexistência do referido aditivo 

na proposta da VINA sequer causaria impacto relevante em seu preço, a ponto de tornar a proposta 

inexequível, caso o referido elemento seja considerado imprescindível.  Veja: 

Considerando que o impacto de R$ 0,20 no preço da tonelada no serviço de 

Coleta Domiciliar e o impacto de R$0,40 no preço da tonelada no serviço de 

Coleta de resíduos comuns em estabelecimentos geradores de RSS resultam 

em um Impacto final de cerca de R$50.000,00 (0,13%). Esse impacto ficaria 

abaixo do índice de lucro adotado pela empresa no detalhamento do BDI 

( 2,75%). Assim, considera-se que a diferença não interfere na exequibilidade 

da proposta. 

Logo, a referida inconsistência não impacta a exequibilidade da proposta, tamanha a sua irrelevância.  

Por isso, não prospera a alegação da recorrente, principalmente pelo viés do princípio do formalismo 

moderado e da instrumentalidade das planilhas. 

Por tudo isso, toda a argumentação da recorrente é improcedente. A comissão de Licitação, assim, 

pugna pelo NÃO PROVIMENTO do referido recurso. 

2.6. Litucera contra a sua desclassificação. 

A) Analise do SAT (item A.II.1 - Encargos Sociais). (ITEM FALTANTE _ ANALISE FINANCEI-

RA) 

Alega a recorrente que a comissão de licitação se equivocou quanto à analise do SAT (item A.II.1 - 

Encargos Sociais) de sua proposta. Demonstrou por meio de calculo que, considerando que seu FAP 

(Fator Acidentário de Prevenção) é de 1,1739,  e seu seguro contra risco e acidente dotal em 3,52%, o 

seu SAT só pode ser de 0,52%. Requereu, assim, a sua classificação. Ao final, pediu subsidiariamente 

que, mesmo se a comissão entendesse que o SAT correto era, de fato, os 6,00%, que a classificasse, já 

que tal inconsistência é absorvível em sua proposta. 
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Apesar de não proceder a argumentação exposta pela empresa sobre o equívoco do item, consideran-

do que os 6% previstos no edital deveriam ter sido cumpridos em seu orçamento em razão da alíquo-

ta da aposentadoria especial da atividade de limpeza urbana, é certo que a sua inconsistência é absor-

vível no preço ofertado pela mesma, de modo que não torna a proposta inexequível, conforme pontou 

a analise técnica em anexo, e informado pela própria empresa. 

Por tais motivos, acolhe-se a argumentação e entende-se pelo provimento do recurso da LITUCERA. 

B) Adicional Noturno. 

Alega a recorrente, em síntese,  que a comissão de licitação se equivocou ao desclassifica-la em razão 

da inconsistência do adicional noturno apresentada em sua proposta. Por ser uma diferença ínfima 

(Valor total de R$ 14.202,72 ou 0,41% do valor mensal proposto), tal diferença nao poderia tornar a 

proposta inexequível, por isso, não poderia ser desclassificada. 

Razão assiste à recorrente. 

Em síntese, conforme nova analise técnica orçamentária (em anexo), corrigindo o valor do adicional 

noturno e verificando o impacto no salário considerando os encargos sociais,  encontra-se a seguinte 

diferença de salários da categoria: 

Coletor de Lixo Domiciliar, Comercial e Hospitalar (salário mensal noturno): 

R$ 4.774,50 ___________  R$ 5.651,34 

Motorista de caminhão compactador (salário mensal noturno): 

R$ 6.403,13_____________R$ 7.314,19 

No serviço de coleta domiciliar, a diferença em questão altera o preço unitário da tonelada de 

R$137,97 para R$146,17. Tal aumento impacta no orçamento final em uma diferença considerável de 

R$2.050.951,20 o que corresponde a 4,93% do valor total do orçamento.  
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Assim exposto, o impacto de 4,93% no orçamento da licitante fica abaixo do percentual do lucro de 

7,04% informado pela mesma na composição do seu BDI, de modo que a referida divergência pode 

ser absorvível em sua proposta, conforme alega a recorrente. Por isso, julga-se pelo acolhimento do 

presente argumento. 

Assim, entende-se que o recurso deve ser julgado pelo seu total provimento, e, em consequência, pela 

classificação da empresa LITUCERA ao lote 01 do presente certame. 

2.7 Litucera e contra a classificação da Vina e EPPO; 

A) VINA 

Alega a recorrente, em síntese, que  a empresa VINA: 

-  dimensionou, para menos: motoristas diurnos e noturnos (reserva); veículos e motoristas diurnos e 

noturnos do serviço de transporte de pessoal; EPI; Uniformes; Pás e Vassouras.  

-  apresentou itens de BDI abaixo do limite indicado pelo Edital; 

- apresentou vale transporte em quantidade menor; 

- utilizou coeficiente insuficiente para elaboração dos custos com manutenção; 

- não apresentou cestas básicas adicionais para empregados que estão de ferias; 

- não apresentou vale cesta de gratificação de férias; 

- não atendeu ao calculo da hora extra; 

- utilizou salário a menor para o profissional técnico de segurança; 

Razão nao assiste à recorrente. 

Quanto à mão de obra reserva para coletores, o edital não prevê quantitativo desse item de forma vin-

culativa (vide argumentação já exposta no julgamento do recurso da KTM quanto ao mesmo item). 

Item improcedente. 

Quanto ao quantitativo de veículos e motorista para transporte de pessoal, o edital não prevê quantita-

tivo desse item de forma vinculativa, há liberdade de dimensionamento, segundo a logística de cada 

empresa.(vide argumentação já exposta no julgamento do recurso da KTM quanto ao mesmo item). 

Item improcedente. 
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Quanto à quantidade de EPC e EPI's (serviço de coleta de resíduos domiciliares), tal alegação tam-

bém é improcedente. A vida útil e dimensionamento dos EPI’s e EPC’s, uniformes e pás informadas 

no Projeto Básico é apenas orientativa. Cabe a empresa dimensionar conforme sua expertise. 

Quanto aos itens de BDI abaixo do limite indicado pelo Edital, tais quais:  lucro, administração cen-

tral, tributos, despesas financeiras, risco, seguro e garantia; referidas definições são da empresa, por 

óbvio, que, por sua expertise, os definirá de modo a melhor executar o objeto da referida contratação. 

Os limites mínimo ou máximo indicados no Edital são meramente exemplificativos e referenciais, de 

modo que sua exposição serve-se para aferir a média final de BDI e quantificar o valor global da 

concorrência. Item improcedente.  

  

Quanto à quantidade de vale transporte por dia, tal item também é improcedente. O edital não coloca 

parâmetro de forma vinculativa para esse item. Cabe a empresa dimensionar. 

  

Quanto aos coeficientes de manutenção dos caminhões, o edital não coloca parâmetro de forma vin-

culativa. Cabe a empresa estipular. Por isso, tal alegação é improcedente. 

  

Quanto à falta de cesta básica enquanto funcionário está gozando férias (coletores e motoristas) e 

cesta natalina, também é uma alegação improcedente.  O cálculo da empresa considera cesta básica 

em todos os meses do ano e cesta natalina sem desconto. 

  

Quanto às horas extras na planilha de mão de obra, também é improcedente, pois a empresa VINA 

seguiu o mesmo modelo de cálculo apresentado no orçamento de referência do edital. Item improce-

dente 

  

Quanto ao piso salarial para Técnico de Segurança, a empresa apresentou salário base compatível 

com a categoria, por isso, esse item também é improcedente. 

Por tudo isso, toda a argumentação da recorrente é improcedente. A comissão de Licitação, assim, 

pugna pelo NÃO PROVIMENTO do referido recurso. 

B) EPPO 
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Alega a recorrente, em síntese, que  a empresa EPPO não atendeu: 

- às cestas básicas adicionais para empregados que estão de ferias; 

- ao vale cesta de gratificação de férias; 

- aos limites mínimos dos itens de  BDI indicados pelo Edital; 

- ao calculo da hora extra, pois desconsiderou os encargos sociais; 

- ao pagamento do IPVA, Taxa de Licenciamento e Seguro Obrigatório; 

Razão nao assiste à recorrente. 

Quanto à falta de cesta básica enquanto funcionário está gozando férias (coletores e motoristas) e 

cesta natalina, também é uma alegação improcedente.  O cálculo da empresa considera cesta básica  e 

em todos os meses do ano e cesta natalina sem desconto. 

Quanto aos itens de BDI abaixo do limite indicado pelo Edital, tais quais:  lucro, administração cen-

tral, tributos, despesas financeiras, risco, seguro e garantia; referidas definições são da empresa, por 

óbvio, que, por sua expertise, os definirá de modo a melhor executar o objeto da referida contratação. 

Os limites mínimo ou máximo indicados no Edital são meramente exemplificativos e referenciais, de 

modo que sua exposição serve-se para aferir a média final de BDI e quantificar o valor global da 

concorrência. Item improcedente.  

Quanto às horas extras na planilha de mão de obra, também é improcedente. A empresa considerou o 

cálculo dos encargos sociais para apurar as horas extras . Item improcedente. 

Quanto ao pagamento do IPVA, Taxa de Licenciamento e Seguro Obrigatório, tal alegação é impro-

cedente. A taxa de licenciamento não foi solicitado no edital de referência, vide resposta a questio-

namento em fase anterior: 

“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.” 
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Por tudo isso, toda a argumentação da recorrente é improcedente. A comissão de Licitação, assim, 

pugna pelo NÃO PROVIMENTO do referido recurso. 

2.8. Contrarrazões da Litucera contra a LOCALIX e manifestação em relação às CRV’s dos 

caminhões apresentados pela LOCALIX em diligência. 

A) Contrarrazões contra a LOCALIX 

Apesar da inadequação da via eleita, pois, em contrarrazões, a licitante impugna a classificação da 

LOCALIX, fazendo às vezes do recurso administrativo, apenas por amor ao debate e por se tratar de 

itens ja verificados na presente analise, passa-se ao fundamento do não acolhimento de suas alega-

ções. 

Alega a LITUCERA que sua concorrente: 

- Apresentou preços (Vo) dos caminhões da LOCALIX abaixo dos índices apresentados pela Tabela 

FIPE, e por isso, são preços irrisórios e inexequíveis; 

- dimensionou, para menos: veículos e motoristas diurnos e noturnos do serviço de transporte de pes-

soal; bem como  EPI's;  

-  apresentou itens de BDI abaixo do limite indicado pelo Edital; 

- apresentou vale transporte em quantidade menor; 

- não atendeu às cestas básicas adicionais para empregados que estão de ferias; 

- não atendeu ao vale cesta de gratificação de férias; 

- não atendeu ao calculo da hora extra, pois desconsiderou os encargos sociais; 

- não atendeu ao pagamento do IPVA, Taxa de Licenciamento e Seguro Obrigatório; 

Razões não assistem à recorrente. 

Quanto à alegação sobre os preços (Vo) dos caminhões da LOCALIX abaixo dos índices apresenta-

dos pela Tabela FIPE, vide análise de sua improcedência realizada no tópico abaixo: B) Manifestação 

- Quanto ao Vo dos caminhões da LOCALIX.  
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Quanto ao quantitativo de veículos e motorista para transporte de pessoal, o edital não prevê quantita-

tivo desse item de forma vinculativa, há liberdade de dimensionamento, segundo a logística de cada 

empresa.(vide argumentação já exposta no julgamento do recurso da KTM quanto ao mesmo item). 

Item improcedente. 

Quanto à quantidade de EPI's, tal alegação também é improcedente. A vida útil e dimensionamento 

dos EPI’s e EPC’s, uniformes e pás informadas no Projeto Básico é apenas orientativa. Cabe a em-

presa dimensionar conforme sua expertise. 

Quanto aos itens de BDI abaixo do limite indicado pelo Edital, tais quais:  lucro, administração cen-

tral, tributos, despesas financeiras, risco, seguro e garantia; referidas definições são da empresa, por 

óbvio, que, por sua expertise, os definirá de modo a melhor executar o objeto da referida contratação. 

Os limites mínimo ou máximo indicados no Edital são meramente exemplificativos e referenciais, de 

modo que sua exposição serve-se para aferir a média final de BDI e quantificar o valor global da 

concorrência. Item improcedente. 

Quanto à quantidade de vale transporte por dia, tal item também é improcedente. O edital não coloca 

parâmetro de forma vinculativa para esse item. Cabe a empresa dimensionar. 

  

Quanto à falta de cesta básica enquanto funcionário está gozando férias (coletores e motoristas) e 

cesta natalina, também é uma alegação improcedente.  O cálculo da empresa considera cesta básica 

em todos os meses do ano e cesta natalina sem desconto. 

Quanto às horas extras na planilha de mão de obra, também é improcedente. A empresa considerou o 

cálculo dos encargos sociais para apurar as horas extras . Item improcedente. 

Quanto ao pagamento do IPVA, Taxa de Licenciamento e Seguro Obrigatório, tal alegação é impro-

cedente. A taxa de licenciamento não foi solicitado no edital de referência, vide resposta a questio-

namento em fase anterior: 

“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 
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estão cobertos pela diferença a menor do custo de licenciamento de veículos 

usados.” 

Por tudo isso, toda a argumentação da recorrente é improcedente. A comissão de Licitação, assim, 

pugna pelo NÃO PROVIMENTO do referido recurso. 

B) Manifestação - Quanto ao Vo dos caminhões da LOCALIX.  

A licitante alega em contrarrazões (via inadequada) e na manifestação apresentada em face da dili-

gencia do dia 31/03/2020, em resumo, que a Localix apresentou preços irrisórios em relação ao Vo 

(preço inicial) de seus caminhões, e, pelo fato desses insumos estarem submetidos a algum tipo de 

financiamento, não são de sua propriedade, de modo a afastar a possibilidade de aplicar a renuncia 

prevista no art. 44, §3º da Lei Federal 8.666/1993. 

Razão não assiste à manifestante. 

De fato, os preços cotados pela LOCALIX no Vo de seus caminhões estão em uma margem abaixo 

dos preços médios fixados pela tabela FIPE, conforme bem analisou a área técnica da SLU. Isso não 

quer dizer, necessariamente, que se trata de preço inexequível ou irrisório. 

O cerne da questão dos preços da remuneração mensal (1.1. Depreciação; 1.2 Juros de Capital; 1.3 

Manutenção; 1.4 Custo de Diesel. ) dos caminhões é a exequibilidade da proposta. Em outros termos, 

se houve desconto nesses itens de insumo, e ele foi considerável, deve-se avaliar se, com esse preço, 

a licitante consegue executar aquilo que ofertou.  

Conforme bem alerta a doutrina, a razão principal que rege a classificação das propostas em concor-

rência é simples: na formação da planilha de custos e formação de preços, as licitantes devem indicar 

todos os componentes de custo, de modo que o preço cotado viabilize a execução do encargo. Os 

preços ofertados pelos licitantes que estão abaixo de mercado, nesse sentido, não são irrisórios neces-

sariamente, per si, pois devem ser verificados no contexto da exequibilidade da proposta, dentro das 

condições que a própria licitante oferece à Administração Pública em sua oferta como um todo. Em 

outros termos,  a exequibilidade de um item da proposta não pode ser verificada de modo isolado, 
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mas, sim, de forma a considerar todo o delineamento do preço ofertado e bem como a realidade da 

empresa licitante.  

Nesse sentido, observa-se importante linha de jurisprudência do TCU, que sedimentou entendimento 

pela necessidade da verificação das condições particulares dos licitantes para fins de declarar preços 

irrisórios ou inexequíveis: 

[…] 
19. A desclassificação de propostas em razão de preço tem por objetivo 
evitar que a administração contrate bens ou serviços por preços excessivos, 
desvantajosos em relação à contratação direta no mercado, ou inexeqüíveis/
irrisórios, que comprometam a satisfação do objeto almejado com conseqüên-
cias danosas à administração. 
20. No que se refere à inexeqüibilidade, entendo que a compreensão deve 
ser sempre no sentido de que a busca é pela satisfação do interesse público em 
condições que, além de vantajosas para a administração, contemplem preços 
que possam ser suportados pelo contratado sem o comprometimento da regular 
prestação contratada. Não é objetivo do Estado espoliar o particular, tampouco 
imiscuir-se em decisões de ordem estratégica ou econômica das empresas. Por 
outro lado, cabe ao próprio interessado a decisão acerca do preço mínimo que 
ele pode suportar. 
21. Assim, o procedimento para aferição de inexeqüibilidade de preço defi-
nido no art. 48, inciso II, § 1º, alíneas “a” e “b”, da Lei 8.666/93 conduz a uma 
presunção relativa de inexeqüibilidade de preços. Isso porque, além de o pro-
cedimento encerrar fragilidades, dado que estabelece dependência em relação a 
preços definidos pelos participantes, sempre haverá a possibilidade de o lici-
tante comprovar sua capacidade de bem executar os preços propostos, aten-
dendo satisfatoriamente o interesse da administração. 
22. Nessas circunstâncias, caberá à administração examinar a viabilidade 
dos preços propostos, tão-somente como forma de assegurar a satisfação do 
interesse público, que é o bem tutelado pelo procedimento licitatório. 
23. Por essas razões, tivesse o certame chegado a termo distinto, caberia ao 
licitante vencedor demonstrar a exeqüibilidade de seu preço, na eventualidade 
de a administração vislumbrar a possibilidade de estar comprometida a regular 
prestação do serviço contratado.  
[…] 
(Plenário TCU -012.872/2007-3 - ACÓRDÃO Nº 287/2008 - inteiro teor em 
anexo) 

  

  

A comissão de licitação fez, então, diligência para entender melhor qual é a situação da frota da LO-

CALIX, para verificar a exequibilidade de seu preço e, se fosse necessário confirmar a renúncia de 

parte de remuneração de seus insumos, nos termos do §3º do art. 44 da Lei de Licitações 8.666/1993. 
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A empresa demonstrou uma lista de caminhões que estão operando pelo seu acervo desde 2018, in-

clusive, pelo atual contrato que possui com a SLU de coleta, que está prestes a extinguir pelo decurso 

natural do tempo.  Além disso, comprovou os custos que possui com a manutenção de sua frota, sen-

do compatível com aquele ofertado em sua proposta. Disso extrai-se que, apesar da condição de fi-

nanciamento de seus veículos alertada pela recorrente (dado este que, por si somente, isoladamente, 

não basta para obter conclusão sobre a exequibilidade do preço), a empresa possui condições de exe-

cutar o contrato perfeitamente.  Tanto é que atualmente ela opera o contrato vigente de coleta com 

esses equipamentos, conforme bem informou a área técnica da SLU, realidade particular esta que não 

pode ser ignorada para fins de verificar a suficiência de seu preço.   

A exequibilidade da proposta da LOCALIX é a conclusão da analise técnica feita pela SLU, veja: 

 

 

52



 

53



Analisando como os caminhões foram considerados no orçamento do edital de licitação, é relevante 

notar que o custos desse insumo serve como meio para viabilizar a operação do serviço de limpeza 

urbana, não sendo um fim em si mesmo na contratação. A composição do referido custo é clara ao 

determinar que o preço inicial (Vo) dos caminhões servirá de premissa de custos mensais que o equi-

pamento gera, a saber: 1.1. Depreciação; 1.2 Juros de Capital; 1.3 Manutenção; 1.4 Custo de Diesel. 

Veja a seguir: 

  

Isso quer dizer que o orçamento das empresas em relação ao custo mensal do caminhão será consti-

tuído pelos itens 1.1. Depreciação; 1.2 Juros de Capital; 1.3 Manutenção; 1.4 Custo de Diesel, e não 

pelo Vo (preço inicial) dos caminhões, sendo este apenas uma premissa, dentre outras, das formulas 

utilizadas para precificar cada um desses itens.  

Logo, nesse contexto da remuneração do custo mensal do caminhão, a exequibilidade consiste 

em verificar se o preço orçado pela empresa para os itens 1.1. Depreciação; 1.2 Juros de Capi-

tal; 1.3 Manutenção; 1.4 Custo de Diesel é suficiente para executar o serviço de coleta, através 

do uso desses equipamentos que ela possui, e não se o preço do Vo é ou não suficiente conforme 

tabela FIPE. Não se deve inverter a premissa (Vo) pela sua conclusão (1.1. Depreciação; 1.2 Ju-
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ros de Capital; 1.3 Manutenção; 1.4 Custo de Diesel), pois há um parâmetro de orçamento de-

finido no edital. 

Nesse sentido, reitera-se que, conforme constatado pela analise técnica, a operação do serviço 

com os veículos informados, nos termos das remunerações dos itens 1.1. Depreciação; 1.2 Juros 

de Capital; 1.3 Manutenção; 1.4 Custo de Diesel) apresentadas pela Localix na CPU do custo 

mensal do caminhão,  é, sim, exequível, consistente e coerente. 

Por outro lado, ainda quanto ao tema sobre preço irrisório, a jurisprudência tem entendido sua exis-

tência para itens de orçamento que apresentem discrepância acima de 90% em comparação ao preço 

de mercado, quando esses elementos são objetos diretos da própria contratação. Tal situação não é a 

que se verifica no presente caso, pois a LOCALIX apresentou desconto que se aproxima a 40% do 

preço informado na tabela FIPE no "Vo" de seus caminhões.  Alem disso, o “Vo" na atual contratação 

é premissa das fórmulas de remunerado desse insumos, e não remuneração direta dos insumos. Veja 

ementa a seguir: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMEN-
TO. ART. 524, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. LICITAÇÃO. 
PREÇOS UNITÁRIOS IRRISÓRIOS. ART. 44, § 3º, DA LEI Nº 8.666/93. 
PARCIAL PROVIMENTO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto 
visando à reforma do decisum que deferiu a liminar vindicada "para suspender 
a concorrência ARP nº 2013/16701, do Centro de Serviços de Logística Rio de 
Janeiro do Banco do Brasil, suspendendo-se, ainda, os efeitos de eventual ad-
judicação ocorrida ou, ainda, os efeitos da assinatura do contrato, caso já tenha 
sido lavrado". 2. Nos termos da orientação do STJ, é prescindível a indicação 
do nome e endereço completos do advogado, quando for possível a obtenção 
dessas informações por outros documentos, inexistindo qualquer prejuízo para 
a parte agravada. Precedentes. 3. Os valores contidos na proposta vencedora 
trazem contundentes discrepâncias em relação ao preço estimado pelo Banco 
do Brasil, conforme se vê do correlato preço unitário apontado no edital do 
certame, cujo valor do desconto, em alguns casos, excede a 99% (noventa 
e nove por cento), o que constitui aparente afronta à norma do art. 44, § 
3º, da Lei nº 8.666/93. Precedentes do TCU. 4. Insta salientar que a maior par-
te dos preços unitários irrisórios referem-se a produtos que integram o item 
"instalações de ar condicionado e ventilação mecânica (item 26), que corres-
ponde a 37,22% do orçamento elaborado pelo ora recorrente, razão pela qual, 
prima facie, observa-se a relevância dos produtos para a execução do objeto 
contratual. 5. O impetrante, apesar do pedido de suspensão da concorrência 
ARP nº 2013/16701, impugna, em verdade, o ato que negou provimento ao 
recurso administrativo por ele interposto, declarando válido o preço apresenta-
do com relação ao lote nº 08 da Concorrência ARP nº 2013/16701, razão pela 
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qual não se justifica a suspensão do certame licitatório no que concerne aos 
demais lotes. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. 

(TRF-2 - AG: 201400001023540 RJ, Relator: Desembargador Federal JOSE 
ANTONIO LISBOA NEIVA, Data de Julgamento: 17/09/2014, SÉTIMA 
TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 08/10/2014) (Grifos Nos-
sos) 

Nesse julgado, o TRF da 2a Região considerou que o preço era irrisório diante do desconto que bei-

rava os 99% sobre o preço de mercado. Por isso, entendeu que houve ofensa ao art. 44, §3o, da Lei 

Federal 8.666/1993. 

Em outro caso, seguindo a mesma linha sobre a aplicação do art. 44, §3o, da Lei Federal 8.666/1993, 

a segunda turma do TCU entendeu no ACÓRDÃO 2186/2013, que a empresa tinha apresentado item 

com preço irrisório, porque o desconto dado pela licitante beirava os 98%, considerando o seu preço 

de  mercado, e também porque a empresa não conseguiu justificar esse desconto ou comprovar a 

propriedade do material para fazer frente a renuncia total do item. Destaca-se que o objeto da licita-

ção do caso versava sobre fornecimento de materiais, e não somente sobre serviço, como é o caso do 

atual edital de coleta, diferença essa que influi sobre analise da exequibilidade da proposta. Veja: 

(...) 
Análise  
10. A representação ora em comento envolve, como apontado, pedido de me-
dida cautelar para suspensão da licitação em tela, para que no mérito seja de-
terminada a classificação da empresa Sand Serviços Ltda. 

11. Consoante o art. 276 do Regimento Interno/TCU, o Relator poderá, em 
caso de urgência, de fundado receio de grave lesão ao erário, ao interesse pú-
blico ou de risco de ineficácia da decisão de mérito, de ofício ou mediante 
provocação, adotar medida cautelar, determinando a suspensão do procedimen-
to impugnado, até que o Tribunal julgue o mérito da questão, nos termos do 
art. 45 da Lei 8.443/1992. 
12. A concessão de medida cautelar requer a presença de dois requisitos: o pe-
riculum in mora e o fumus boni iuris.  

13. O perigo na demora foi adequadamente configurado na argumentação de 
item 8 desta instrução. Entretanto, consideramos ausente a fumaça do bom di-
reito. Entendemos falha a interpretação dada pelo representante a respeito dos 
dispositivos legais que tratam de propostas inexequíveis (itens 7.1 a 7.3 desta 
instrução). Conforme 'Observação 2' da Análise de Conformidade realizada 
pelo AMRJ (peça 6, p. 32), na planilha de formação de preços, o valor refe-
rente à proposta de material apresentada pela empresa Sand Serviços 
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Ltda. é de R$ 56.166,50, o que representa 1,66% do valor total observado 
na planilha de estimativa de preços constante do Edital e seus anexos (R$ 
3.387.700,00) e que foi elaborada a partir da média dos preços propostos 
por empresas do ramo. Tal valor configura-se como irrisório. 

14. A Lei 8.666/1993, em seu art. 44, § 3º, é explícita quanto à exceção que 
permite a apresentação de preços irrisórios e incompatíveis com o de mercado, 
devendo se referir a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, 
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. Devem se 
tratar de recursos já existentes, e não de recursos ainda a serem adquiridos, de 
forma a preservar a Administração do risco do não cumprimento do con-
trato, em função de o preço a ser pago não permitir ao contratado adqui-
ri-lo no mercado. Adicionalmente, as razões apresentadas para o custo redu-
zido transcritas no item 7.3 desta instrução não prosperam, pois o fato de o re-
presentante já possuir estrutura montada na AMRJ não se reflete diretamente 
no objeto fornecimento de material, mas sim na prestação de serviços. Do 
mesmo modo, o desejo assumir prejuízos na rubrica material para manter con-
trato com a AMRJ, pelo prestígio que isso traz, é uma decisão estratégica da 
representante que não se coaduna com a sistemática de aquisições presente na 
Lei de Licitações. 

15. O Ministro Benjamin Zymler, relativamente ao Acórdão 363/2007 – TCU 
– Plenário, se pronunciou sobre a importância de que seja facultado aos lici-
tantes a oportunidade de apresentarem justificativas para os preços cota-
dos, com base em documentos que comprovem a viabilidade de suas pro-
postas, como, por exemplo, contrato com o fornecedor do insumo, ou de 
demonstrar a peculiar situação que lhes permite cotar preços aquém da-
queles apresentados pelos demais licitantes. Mais especificamente, neste 
processo, apesar de ter tido a oportunidade, o representante não trouxe elemen-
tos suficientes para descaracterizar como inexequível o fornecimento de mate-
riais. O representante não possuía tais itens em estoque; a compensação de 
uma rubrica (materiais) por outra (serviços) também não é razoável, abrin-
do espaço para 'jogo de planilha'; por fim, a argumentação da importância, para 
o representante, de possuir instalações no AMRJ também não oferece respaldo 
para justificar preços manifestadamente inferiores ao do mercado.  
16. Assim, o representante não logrou êxito em demonstrar a exequibilidade de 
sua proposta de preços. Somos, então, pelo não acatamento da medida cautelar 
pleiteada, bem como por não considerar inadequada a sua desclassificação 
com base no art. 48, inciso II, da Lei 8.666/1993.  
(...) 
(ACÓRDÃO 2186/2013 - TCU - SEGUNDA CÂMARA) (Grifos Nossos) 

Nota-se que no caso tratado pelo TCU, a licitante não tinha em estoque os materiais que seriam 

objeto de fornecimento direto pelo contrato, e, ainda assim, ofereceu preço para esses itens com 

desconto de aproximado 98%.  
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Ora, a situação vivenciada no presente processo de licitação aponta para sentido contrário a aferição 

de preço irrisório alertada nas jurisprudências acima. Primeiro, se trata de serviço de coleta, onde os 

equipamentos não configuram objeto final da entrega, apenas constituem meio para execução do ser-

viço. Segundo, a remuneração do equipamento pelo atual edital é pelo seu uso mensal, de modo que 

o preço Vo estimado serve apenas como premissa das formulas para quantificar a 1.1. Depreciação; 

1.2 Juros de Capital; 1.3 Manutenção; 1.4 Custo de Diesel. Ou seja, não se remunera na presente con-

tratação pela compra direta do veículo, e sim pelo seu uso na concretização do serviço final. A exe-

quibilidade está, então, em analisar a consistência desses itens 1.1. Depreciação; 1.2 Juros de Capital; 

1.3 Manutenção; 1.4 Custo de Diesel para a execução do objeto contratado, e não do “Vo” (valor ini-

cial do veiculo) em si, de modo isolado. Terceiro, ainda que a analise da exequibilidade seja em torno 

daqueles itens de custo mensal, o desconto apresentado pela LOCALIX no “Vo" não acarreta preço 

irrisório, necessariamente, pois perfaz algo em torno de 40% do preço de mercado (tabela FIPE) para 

veículos, diferentemente dos casos tratados nas jurisprudências colacionadas na presente analise, que 

cuidavam  de descontos de 95% para cima. Aliás, nada obsta a empresa obter veículos usados abaixo 

da tabela FIPE, algo possível e razoável de ser realizado. Quarto (e o mais relevante), a empresa 

comprovou ter uma frota de caminhões aptos a exercer o serviço, em boas condições de estado, 

mesmo parte deles estando em financiamento, de modo que ela conseguiria operar o serviço 

contratado com a remuneração dos itens de insumo apresentada em sua proposta, conforme 

conclusão obtida na análise técnica. Quinto, a empresa executa atualmente o contrato de coleta da 

SLU com esses equipamentos (desde 2018), realidade esta que não pode ser ignorada para fins de 

verificar a exequibilidade operacional de sua proposta para a atual licitação. 

Por todos esses motivos, a proposta da LOCALIX não apresentou preço irrisório ou inexequível di-

ante de sua própria realidade, bem como do contexto da proposta como um todo. O preço é perfeita-

mente operável e exequível, nos termos da conclusão técnica que subsidia a presente análise, além da 

conformidade do caso em relação aos entendimentos acima expostos. 

Por fim, quanto à questão do IPVA, bem como o do veículo com 2 eixos em um caso somente alega-

das pela LITUERA em sua manifestação, são irrisórios diante de toda a proposta, conforme assevera 

a análise técnica. 
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Dessa forma, as contrarrazões apresentadas em face ao Vo dos caminhões da LOCALIX (valores 

abaixo da tabela FIPE) e manifestação apresentada na diligência realizada em 31/03/2020 são impro-

cedentes. 

3. CONCLUSAO 

Com as considerações acima destacadas, encaminhamos o presente processo para deliberação e jul-

gamento pela autoridade superior, pugnando para que os seguintes recursos administrativos interpos-

tos contra o resultado preliminar de classificação do lote 01 sejam providos: 

1. Consórcio Limpa BH contra a sua desclassificação; 

2. Litucera contra a sua desclassificação; 

3. Consórcio Limpa Mais BH contra a sua desclassificação; 

Bem como seja negado provimento aos seguintes recursos administrativos: 

1. BA Meio Ambiente contra a sua desclassificação; 

2. KTM contra a classificação da Localix, Vina, EPPO e Consita; 

3. EPPO contra a classificação da Localix e Vina; 

4. Litucera contra a classificação da Vina e EPPO, contrarrazões contra LOCALIX e 

manifestação contra LOCALIX; 

A empresa LOCALIX SOLUÇÕES AMBIENTAIS apresentou o menor preço, no valor global/final de R$ 
38.531.627,20 (trinta e oito milhões e quinhentos e trinta e um mil reais e seiscentos e vinte e sete reais e 
vinte centavos), ao que, após analise dos recursos e acatamento dessas razões, sendo classificada definiti-
vamente, deve ser considerada vencedora do Lote 01 da Concorrência SLU 001/2019. 

As análises técnicas que subsidiaram o presente encaminhamento constam no seguinte link: https://dri-
ve.google.com/drive/u/1/folders/1ilV5FrTL0gEEOYtf8Rcnqsj8rlL6WF-H 

Quadro de classificação do resultado final do Lote 01 a seguir demonstrado: 
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Belo Horizonte, 29 de abril de 2020. 

SANTHIAGO TEIXEIRA GONÇALVES LOPES 
PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
M. 11.453-2 
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       EDITAL 001/2019 - COLETA -  CLASSIFICAÇÃO  LOTE 01

Posição Licitante Preço Resultado

1
Localix Serviços 
Ambientais Ltda R$ 38.531.627,20

CLASSIFICADA / VEN-
CEDORA

2
Vina Equipamen-
tos e Construções R$ 40.170.647,84 CLASSIFICADA

3
EPPO Saneamento 
Ambiental e Obras 

Ltda
R$ 41.436.423,20 CLASSIFICADA

4
Litucera Limpeza e 
Engenharia Ltda. R$ 41.613.231,32

CLASSIFICADA (RECUR-
SO PROVIDO)

5 Consita Tratamen-
to de Resíduos S/A

R$ 42.316.209,88 CLASSIFICADA

6 KTM Administra-
çãoe Engenharia

R$ 43.393.927,80 CLASSIFICADA

7 Consórcio BH Mais 
Limpa

R$ 44.557.735,20 CLASSIFICADA

8 Consórcio Limpa 
BH

R$ 46.618.445,00 CLASSIFICADA (RECUR-
SO PROVIDO)

9
Sanepav Sanea-

mento Ambiental 
Ltda

R$ 48.534.177,25 CLASSIFICADA

10
Valor Ambiental 

Ltda R$ 49.017.017,52 CLASSIFICADA

11 Consórcio Limpa 
Mais BH

R$ 51.826.186,52 CLASSIFICADA (RECUR-
SO PROVIDO)

xxx
B.A Meio Ambien-
te Ltda. (Recupera-

ção Judicial)
R$ 48.025.993,52

DESCLASSIFICADA (NE-
GADO PROVIMENTO 

AO REURSO)

xxx Trail Infraestrutura 
Eireli

R$ 52.449.873,47 DESCLASSIFICADA
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