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EDITAL DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA SLU Nº 001/2019 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO - PORTARIA SLU Nº 130, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01.097.349.19.20 

 
 

A Comissão Especial de Licitação da Concorrência SLU nº 001/2019, referente à contratação dos serviços 

de coleta de resíduos sólidos no Município de Belo Horizonte, instituída pela Portaria SLU nº 130, de 12 

de novembro de 2019, vem, proceder com o julgamento de classificação do Lote 02 do presente certame, 

conforme Clausula XII – Critérios para Julgamento, do Edital SLU 001/2019, com base nas analises 

técnicas que integram a presente decisão, nos termos a seguir delineados. 

 

 

1. DAS EMPRESAS HABILITADAS E ORDEM DOS PREÇOS DO LOTE 02 
 

 

Às 13h15 do dia 13 de maio de 2020, no auditório Garizão da SLU, localizado na Rua Tenente Garro, nº 

118, 3º andar, bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte – MG, a Comissão Especial de Licitação do Edital 

SLU nº 001/2010, constituída pela Portaria SLU nº 130, de 12 de novembro de 2019, referente à contratação 

dos serviços de coleta de resíduos sólidos no Município de Belo Horizonte, reuniu-se em sessão pública 

designada para abertura dos envelopes de preço do Lote 02  da concorrência. A sessão também foi 

transmitida por videoconferência, através da ferramenta Meet - Google, conforme ato publicado no DOM 

em 05 de maio de 2020, em atendimento à PORTARIA SLU Nº 039/2020. 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. 

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

10 Localix Serviços Ambientais Ltda Sim. Lotes 1, 2 e 3. 
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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 Insfraestrutura e Participações S/A 

(líder)  

 
Sim. Lote 3, apenas.  

Recurso adminstrativo provido. 
Beta Ambiental Ltda  

 

19 

 
Consórcio Limpa 

BH 

Limpebras Engenharia Ambiental Ltda 

(líder) 

 

Sim. Lotes 1, 2 e 3. 

Ducar Serviços e Locações Ltda 

 

 

No total, 16 empresas licitantes foram habilitadas e estão concorrendo para o Lote 02. 

Abertos os envelopes de preço das empresas habilitadas para o Lote 02, a seguinte ordem provisória de 

preços foi apresentada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 

EDITAL 001/2019 - COLETA - CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA LOTE 02 

 

Colocação LICITANTES  Valor da proposta 

1 Sistemma Assessoria e Construções Ltda  R$  27.531.601,20  

2 Vina Equipamentos e Construções   R$  29.456.196,76  

3 Litucera Limpeza e Engenharia Ltda.  R$  30.028.755,08  

4 EPPO Saneamento Ambiental e Obras Ltda  R$  30.031.498,41  

5 Localix Serviços Ambientais Ltda  R$  30.520.945,00  

6 Consita Tratamento de Resíduos S/A  R$  31.299.019,00  

7 KTM Administração e Engenharia  R$  32.254.836,56  

8 Consórcio BH Mais Limpa  R$  32.292.269,84  

9 Consórcio Limpa BH  R$  33.541.483,00  

10 Sanepav Saneamento Ambiental Ltda  R$  34.653.050,27  

11 B.A Meio Ambiente Ltda  R$  34.767.584,08  

12 Valor Ambiental Ltda  R$  35.427.689,80  

13 Trail Infraestrutura Eireli  R$  36.152.648,16  

14 Orbis Ambiental S/A  R$  36.785.997,08  

15 Consórcio Limpa Mais BH  R$  38.039.123,11  

16 Marquise Serviços Ambientais S/A  R$  41.017.502,60  

 
 

A empresa SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA apresentou, então, o menor preço para 

o Lote 02 da Concorrência SLU 001/2019, no valor global/final de R$ 27.531.601,20  (vinte e sete milhões,  

quinhentos e trinta e um mil, seiscentos e um reais e vinte centavos), sendo este apenas um resultado 

provisório aferido naquela sessão pública, nos termos do item 7.4 do Edital SLU 001/2019, eis que ainda 

seria submetido à análise técnica ejulgamento. 

 
Encerrada a sessão pública do dia 13 de maio de 2020, o procedimetno foi suspenso para análise, 

deliberação e julgamento da classificação do Lote 02. É o que se passa a apresentar neste documento. 

 

 

2. DAS DILIGÊNCIAS 

 
 

Durante as análises das propostas de preço do Lote 02, a comissão especial de licitação realizou, ao total, 

duas diligências, com base no art. 43, §3º da Lei Federal 8.666/1993, visando esclarecimento de 

informações. 

 

Veja resumo a seguir. 
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2.1. Diligência feita no dia 25 de maio de 2020 – Diligências para Esclarecimento Orçamentário.   

 

Em relação à composição dos orçamentos, a comissão de licitação solicitou esclarecimento da empresa 

SISTEMMA SERVIÇOS URBANOS,para:  

1. Valores de EPI para coletores, motoristas e agentes de informação. Foi solicitada diligência para 

comprovar como como vai adquirir/executar o referido item no preço indicado em sua proposta e/ou 

comprovar como poderá executar o contrato com o preço ofertado. 

2. Valores de PPRA e locação de garagem em relação ao orçamento referencial. Foi solicitada diligência 

paracomprovar como como vai adquirir/executar o referido item no preço indicado em sua proposta e/ou 

comprovar como poderá executar o contrato com o preço ofertado. 

3. Valores do Vo (preço inicial); K de manutenção; Juros; Valor Residual; Seguros contra terceiros; 

Coeficiente de Aceleração de Depreciação, de todos os veículos. Foi solicitada diligência para justificar 

a) a composição dos valores, conforme a realidade operacional e deequipamentos da licitante, em relação 

aos itens de remuneração mensal de veículos; b) apresentar para analise da exequibilidade da proposta 

documentos e informações; c) Comprovar como vai adquirir os valores de lubrificantes informados em 

suaproposta e/ou comprovar como poderá executar o contrato com o preço ofertado. 

 

Em relação à composição dos orçamentos, a comissão de licitação solicitou esclarecimento da empresa 

LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA,para:  

1. Atendimento do adicional noturno para coletores e motoristas de caminhão compactador. Foi solicitada 

diligência para indicar como irá absorver o referido erro de planilha em sua proposta, comprovando-o. 

2. Valor de Vo (preço inicial); K de manutenção; Juros; Valor Residual; Seguros contra terceiros; de todos 

os veículos. Foi solicitada diligência para justificar: a) a composição dos valores, conforme a realidade 

operacional e de equipamentos da licitante; b) apresentar para analise da exequibilidade da proposta 

documentos e informações.  

 

 

Em relação à composição dos orçamentos, a comissão de licitação solicitou esclarecimento da empresa 

SANEPAV AMBIENTAL LTDA,para:  

1. Atendimento do adicional noturno para coletores e motoristas de caminhão compactador. Foi solicitada 

diligência para indicar como irá absorver o referido erro de planilha em sua proposta, comprovando-o. 

2. Aplicação da fórmula de depreciação e manutenção. Foi solicitada diligência para justificar o resultado 

das fórmulas utilizadas nos itens Depreciação e Manutenção, dos caminhões de 16 e 23 toneladas, ou 

indicar como irá absorver o referido erro de planilha em sua proposta, comprovando-o. 

3. Custo de licenciamento de veículos. Foi solicitada diligência para justificar o valor apresentado no 

referido item ou indicar como irá absorver o referido erro de planilha em sua proposta, comprovando-o. 
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Em relação à composição dos orçamentos, a comissão de licitação solicitou esclarecimento da empresa 

TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI,para:  

1. Valores dos caminhões no serviço de Coleta Domiciliar. Foi solicitada diligência para indicar 

como irá absorver o referido erro de planilha em sua proposta, comprovando-o. 

2. Valores dos caminhões n o serviço de Coleta Diferenciada. Foi solicitada diligência para indicar 

como irá absorver o referido erro de planilha em sua proposta, comprovando-o. 

 

Em relação à composição dos orçamentos, a comissão de licitação solicitou esclarecimento da empresa 

MARQUISE SERVIÇOS AMBIENTAIS S/A,para:  

1. Quantitativo de coletores e motoristas especificado para o serviço de Coleta Domiciliar. Quantitativo 

de caminhões e de reservas.Foi solicitada diligência para iIndicar como irá absorver o referido erro em 

sua proposta, comprovando-o.  

2.  Quantitativo de coletores e motoristas e de caminhões especificado para o serviço de Coleta 

Diferenciada. Foi solicitada diligência para indicar como irá absorver o referido erro em sua proposta, 

comprovando-o. 

 

 

2.2 Diligência feita no dia 25 de maio de 2020 – Diligências para Esclarecimento Financeiro  

 

A comissão de licitação solicitou esclarecimento das empresas: SISTEMMA ASSESSORIA E 

CONSTRUÇÕES LTDA - ÓRBIS AMBIENTAL S/A - MARQUISE SERVIÇOS AMBIENTAIS S/A - 

B.A MEIO AMBIENTE LTDA - TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI,para apresentar a Escrituração 

Fiscal Digital – EFD – Contribuições dos últimos 12 meses , para o período de OUTUBRO/2018 a 

SETEMBRO/2019. 

 

Em relação à aferição dos encargos sociais, a comissão de licitação solicitou esclarecimento da empresa 

VINA EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA,para:  

1. Justificar a variação de valores em relação ao orçamento constante do Edital SLU 001/2019, para o 

lote 2. 

 

Em relação à aferição dos encargos sociais, a comissão de licitação solicitou esclarecimento da empresa 

LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA,para:  

1. a) Justificar e demonstrar como vai absorver o erro de planilha consistente na diferença no item SAT 

Adicional INSS; b) Para os demais itens de encargos sociais (Grupo B, Grupo C e Grupo D), justificar 

as divergências em relação ao orçamento do Edital SLU 001/2019. 

 

Em relação à aferição dos encargos sociais, a comissão de licitação solicitou esclarecimento da empresa 

CONSÓRCIO LIMPA BH,para:  
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1. a) Justificar e demonstrar como a empresa vai absorver a diferença nos itens Salário Educação e SAT 

Adicional INSS (GRUPO A); b) Para os itens SESI, SENAI, SEBRAE, INCRA, e Seguro Contra Riscos 

e Acidentes (Grupo A) e demais itens (Grupos B, C e D), justificar as divergências em relação ao 

orçamento do Edital SLU 001/2019. 

 

Em relação à aferição dos encargos sociais, a comissão de licitação solicitou esclarecimento da empresa 

CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A,para:  

1. Justificar a variação de valores em relação ao orçamento constante do Edital SLU 001/2019, para o 

lote 2. 

 

Em relação à aferição dos encargos sociais, a comissão de licitação solicitou esclarecimento da empresa 

KTM ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA S/A,para:  

1. Justificar a variação de valores em relação ao orçamento constante do Edital SLU 001/2019, para o 

lote 2. 

 

Em relação à aferição dos encargos sociais, a comissão de licitação solicitou esclarecimento da empresa 

SANEPAV AMBIENTAL LTDA,para:  

1. Percentual de encargos sociais total apresentado, bem como a fixação do valor do item Seguro Contra 

Riscos e Acidentes. Foi solicitada diligência parajustificar a definição da alíquota deste item de Seguro 

Contra Riscos e Acidentes ou, declarar ciência de que deverá reajustar esse item para a alíquota real 

quando da assinatura do contrato, caso seja a proposta vencedora do certame, para o lote 02. 

 

 

2.3 Diligência feita no dia 16 de junho de 2020 – Diligências para Esclarecimento Orçamentário.   

 

Em relação à composição dos orçamentos, a comissão de licitação solicitou esclarecimento da empresa 

SISTEMMA SERVIÇOS URBANOS,para:  

1. Valores do Vo (preço inicial); K de manutenção; Juros; Valor Residual; Seguros contra terceiros; 

Coeficiente de Aceleração de Depreciação, de todos os veículos.Foi solicitada diligência para comprovar 

a exequibilidade da proposta referente à aquisição dos veículos. 

2. Valores de K igual para veículos que irão trabalhar em 1 turno e 2 turnos. Foi solicitada diligência 

para comprovar a exequibilidade da proposta esclarecendo como conseguirá manter o mesmo custo de 

manutenção para veículos trabalhando em quantidade de km duas vezes maior, considerando os valores 

de referência. 

3. Valores do Coeficiente de Aceleração de Depreciação igual para veículos que irão trabalhar em 1 

turno e 2 turnos. Foi solicitada diligência paracomprovar a exequibilidade da proposta esclarecendo 

como conseguirá manter a mesma depreciação para veículos trabalhando em quantidade de km duas 

vezes maior.  



22 

 

 

 

Em relação à composição dos orçamentos, a comissão de licitação solicitou esclarecimento da empresa 

LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA,para:  

1. Custo do adicional noturno para as categorias de Coletor de lixo e motorista de caminhão 

compactador.Foi solicitada diligência para comprovar a exequibilidade da proposta esclarecendo como 

irá absorver o referido erro de planilha em sua proposta e demonstrar claramente a forma de alteração 

da composição do BDI que resulte nesta absorção. 

 

 

2.4 Diligência feita no dia 16 de junho de 2020 – Diligências para Esclarecimento Financeiro.   

 

Em relação à comprovação do regime de tributação de Lucro Presumido, a comissão de licitação solicitou 

esclarecimento da empresa SISTEMMA SERVIÇOS URBANOS,para comprovar a exequibilidade da 

proposta esclarecendo, em se tratando de tributação pelo Lucro Presumido, como será absorvida a 

diferença na proposta de preços apresentada pela licitante, inclusive por meio de cálculos. 

 

Apenas as empesas B.A MEIO AMBIENTE LTDA, SANEPAV AMBIENTAL LTDA e TRAIL 

INFRAESTRUTURA EIRELI não responderam às diligências, sendo todas as demais diligências 

requisitadas pela comissão de licitação devidamente respondidas pelas empresas. 

 

As respostas apresentadas pelas empresas para cumprimento das diligências se encontram disponíveis, nos 

autos do processo administrativo e também, a partir do dia 03/07/2020, no seguinte 

endereço:https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ZjcJ_R2csZmmL87prcKwyZ0MC0yoeszo 

 

 

 

3. DA PETIÇÃO APRESENTADA PELA LICITANTE VINA EQUIPAMENTOS E 

CONSTRUÇÕES LTDA. 

 

A LicitanteVina Equipamentos e Construções Ltda. apresentou petição, tendo em vista análise acerca da 

proposta comercial apresentada pela licitante Sistemma Assessoria e Construções Ltda no certame. Em que 

pese a admissibilidade da referida petição, nos termos da Lei 8.666/1993, não será analisado seu mérito, uma 

vez que há momento oportuno no procedimento administrativo para que as licitantes possam recorrer das 

decisões exaradas pela Comissão licitante.  

 

Não há que se falar em prejuízo para o direito à ampla defesa, ao contraditório e à participação da licitante 

considerando que haverá ainda a instância recursal para a empresa pleitear as impugnações e inconformidades 

que queira em relação à decisão preliminar da comissão ou  aos documentos apresentados pelas licitantes, 

about:blank
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através da interposição do recurso administrativo cabível, nos termos da Lei Federal 8.666/1993. 

 

4. DA ANÁLISE E DO JULGAMENTO PRELIMINAR DE CLASSIFICAÇÃO DAS 

PROPOSTAS DE PREÇO DO LOTE02 

 
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 contidas 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, conforme 

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 encargos, 

exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do própriolicitante,para os quais ele 

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

8.666/1993, e da Clausula XII – Critérios para Julgamento, Item 2.1, do Edital SLU 001/2019. 

 

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 de classificação das propostas apresentadas pelas licitantes. 

 
 

4.1. Sistemma Assessoria e Construções Ltda – 27.531.601,20. 

 

Inicialmente, verificou-se da proposta dessa licitante algumas incompatibilidades ou divergências com 

regras ou preços definidos edital, conforme a seguirdiscriminado: 

 

1 Aferição da alíquota de PIS e COFINS 

2 Tributação pelo Lucro Presumido 
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3 Elementos de composição dos caminhões - 1.1 a 

Depreciação, os 1.2 Juros do Capital e a 1.3 Manutenção, 

de modo em geral 

4 Preços dos caminhões usados com significativo desconto 

5 Valores de EPI para coletores, motoristas e agentes de 

informação 

6 Valores de PPRA e locação de garagem 

 

Após realização de diligências para esclarecimento, verificou-se o seguinte: 

 

Quanto à análise de PIS e COFINS, conforme documentação em sede de diligência, houve confirmação das 

alíquotas apresentadas. Checando os encargos sociais, não houve divergência entre o apresentado na 

proposta e o orçamento do edital. 

 

Quanto à tributação pelo Lucro Presumido, a Licitante, em resposta a diligência, apresentou a análise de 

exequibilidade divergindo do que fora solicitado, resultando no não atendimento da diligencia, por não ter 

demonstrado como será absorvida a diferença na proposta de preços por ela apresentada, inclusive por meio 

de cálculos, deixando prejudicada a análise por não ter comprovado a exequibilidade de proposta, não 

restando outra opção, pelos fortes indícios a seguir apresentados de que a proposta apresentada é inexequível. 

 

A licitante é optante pelo regime de tributação lucro presumido, conforme documentos fiscais encaminhados 

junto à sua proposta, e complementados em diligências. 

 

As empresas optantes do regime de tributação de lucro presumido pagam efetivamente o que foi retido na 

fonte, independentemente do lucro que de fato tiveram em determinado exercício financeiro, inclusive se 

houver prejuízo no balanço. 

 

As optantes por este regime tributário são obrigadas a reter na fonte os seguintes tributos: COFINS – alíquota 

de 3,00%; PIS – alíquota de 0,65%; ISS – alíquota de 5,00%. O IRPJ – alíquota 4,80%; CSLL – alíquota 

2,88%, mais o adicional de IRPJ de 3,2% são apurados pela empresa e recolhidos em DARF’s específicos. 

 

Essa sistemática difere das empresas de lucro real, que ao final do exercício financeiro apura o “lucro real” 

da empresa, sendo que poderá ser feita restituição de tributos pagos a maior ou a complementação (nos casos 

de IRPJ e CSLL).  

 

É de conhecimento geral que os tributos IRPJ e CSLL não podem ser provisionados na planilha de custos e 

formação de preços, em virtude de entendimento do TCU proferido no Acórdão 950/2007 Plenário. Contudo, 

em que pese não poder ser inserido na planilha, os citados tributos serão retidos na fonte pagadora, em virtude 

da obrigatoriedade estabelecida na IN 1234/2012 da Receita Federal do Brasil.  
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O valor atribuído pela licitante para custos indiretos e lucro é insuficiente para arcar com despesas do 

contrato, que não podem ser inseridas na planilha de custos, o que demonstra a inexequibilidade da proposta.  

 

Ante ao exposto, com base nos dados oriundos, da proposta comercial e documentação apresentada para a 

fase da Habilitação, procedemos com o cálculo a seguir objetivando demonstrar se haveria ou não déficit 

anual: o valor proposto é de R$ 27.531.601,20, considere que o valor trimestral da Receita Bruta é de R$ 

6.882.900,32, o IRPJ será (IPRJ: 15%*32% = 4,8%) no trimestre será de R$330.379,21, mais a CSLL, que 

será de (CSLL: 9,00%*32% = 2,88%) R$198.227,53, somados, ainda ao adicional do IRPJ  

(10%*32%=3,2%) que, resulta em R$21.252,81, totalizando uma retenção trimestral de R$742.859,55, e 

anual de R$2.971,438,21, enquanto que, o Lucro anual demonstrado no BDI da licitação a 2% será de 

aproximadamente R$550.632,02.Dessa forma o déficit da contratação para a licitante será de cerca de 

R$2.420.806.19, seja dizer, ao final de um ano de contratação terá contraído em tributação de acordo com a 

legislação vigente, o que representa cerca de 8,9% da proposta original da licitante, veja demonstrativo 

resumido abaixo: 

 

DEMONSTRATIVO DE ESTIMATIVA DE TRIBUTOS A RECOLHER LUCRO PRESUMIDO 

PROPOSTA LICITANTE  

(Concorrência 001.2019 - Lote 02 – Coleta) 

 

Fonte: Cálculo Adaptado 

 

Em relação aos itens questionados na diligência encaminhada à referida empresa, para esclarecimento de 

dúvidas quanto aos parâmetros de composição de custos da frota de veículos a ser utilizada na prestação 

de serviços de coleta, ficaram esclarecidos os seguintes itens, conforme parecer da Gerência de 

Manutenção da SLU: 

 

- Valor de aquisição do caminhão + equipamento - Vo:  

Em relação ao V0, apresenta valores nitidamente baixos em relação aos valores referência da SLU. 

 

- Valor Residual (R): 

Quanto ao Valor Residual (R) de 50% apresentado pela Sistemma, me parece bastante factível pelos 

esclarecimentos apresentados no documento "SISTEMMA x BELO HORIZONTE - Esclarecimento.pdf", 

Trimestral Anual

Receita Bruta 6.882.900,30      27.531.601,20 

Base de cálculo (32%) 2.202.528,10      8.810.112,38   

IRPJ (15% x 32% = 4,8%) 330.379,21         1.321.516,86   

CSLL (9% x 32% = 2,88%) 198.227,53         792.910,11      

Adicional IRPJ (10% x 32% = 3,2%) 214.252,81         857.011,24      

TOTAL (IRPJ e CSLL) =  10,79% 742.859,55         2.971.438,21   

Lucro BDI (2%) 137.658,01         550.632,02      

Resultado após IRPJ e CSLL 605.201,55-         2.420.806,19-   

LUCRO PRESUMIDO
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notadamente a estimativa do "R" com base na tabela FIPE, levando em conta a perda de valor de 

determinado veículo ao longo de sua vida útil e a perda financeira pela valorização do valor do veículo 

0 km nesse mesmo período. 

 

- Fator de manutenção K: 

No tocante ao fator de manutenção (k), foi elaborada uma estimativa desse valor para a frota da Sistemma 

com base nas informações que a empresa nos repassou.  

 

Tomando-se como base os valores fornecidos pela Sistemma do chassi e do equipamento compactador 

para PBT de 16 toneladas, temos um valor total V0 = R$175.183,02 + R$80.780,00 = R$255.963,02. A 

frota da Sistemma, conforme documento "FROTA SISTEMA.pdf", é composta atualmente por 34 veículos. 

A despesa total de manutenção, conforme o quadro "RESUMO DESPESAS - MAIO 2019 A ABRIL 2020 

constante do documento "SISTEMMA x BELO HORIZONTE - Esclarecimento.pdf" (pág. 25), é de 

R$881.971,26. Assim, o custo médio por veículo por ano é de R$25.940,33. Para 5 anos de vida útil 

estimada, o custo médio por veículo fica em R$129.901,66 (R$25.940,33 x 5 anos). 

O fator ou coeficiente de manutenção k é a relação entre os todos gastos com manutenção (peças, 

lubrificantes, mão de obra) durante a vida útil do veículo e o seu valor inicial de aquisição (V0). Então, 

o fator k para 1 turno estimado para a empresa Sistemma é: 

k = R$129.901,66 / R$255.963,02 Þ k = 0,5067 Þ k ≈ 0,50. 

Portanto, no tocante ao fator k de manutenção, o valor apresentado pela Sistemma me parece factível 

para 1 turno de trabalho, baseando-se nos dados apresentados pela empresa, que acredito serem para 1 

turno de trabalho nas cidades atendidas por ela (Araraquara, Itumbiara, Jataí, Senador Canedo). 

Causa estranheza a manutenção desse valor considerando 2 turnos de trabalho do veículo/equipamento, 

visto que os desgastes são maiores e consequentemente os custos de manutenção aumentam. 

 

- Coeficiente Aceleração de Depreciação (A) 

Além das considerações anteriores, a Sistemma adotou um Coeficiente Aceleração de Depreciação (A) 

constante igual a "1" para ambos os turnos de trabalho. Entendo que maior quantidade de horas 

trabalhadas deve acelerar a depreciação do veículo/equipamento, pois são funções diretamente 

proporcionais. 

 

Considerando ainda restar dúvidas em relação à proposta da empresa e na resposta à primeira diligência, 

foi encaminhada uma segunda diligência. Após análise das respostas tem-se a seguinte análise final: 

 

Considerando que a empresa afirmou em sua resposta à Diligência 2, que utilizaria caminhões novos em 

seu contrato;  

 

Considerando que a pesquisa realizada pela Gerência de Manutenção da SLU, tendo como referência a 
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Tabela Fipe, que expressa os preços médios de veículos anunciados pelos vendedores no mercado 

nacional;  

 

Considerando que o Coeficiente de Aceleração de Depreciação é um item Contábil, baseado em 

Legislação existente: Lei 3470/1958 (atualizada) art. 69 e Decreto 9.580/2018;  

 

Considerando que a correção dos valores de Vo dos caminhões de acordo com tabela apresentada pela 

Gerência de Manutenção da SLU, tendo como referência a tabela FIPE  (junho/2020) e do Coeficiente de 

Aceleração de Depreciação de acordo com  legislação existente, acarreta um aumento de Preço Unitário 

no Serviço de Coleta Domiciliar de R$120,90 para R$125,65 e no Serviço de Coleta Diferenciada de 

R$176,90 para R$186,55; Considerando ainda, que essa diferença gera um impacto no orçamento global 

de R$1.040.047,80, que corresponde a 3,78% do orçamento e que o lucro informado no BDI da empresa 

é de 2%; 

 

Considerando, por fim, os impactos financeiros demonstrados em razão: da opção da licitante pela 

tributação pelo Lucro Presumido, com déficit anual de R$2.420.806.19; e das adequações acima 

explicitadas, no montante de R$1.040,047,80, e não tendo a empresa comprovado que os preços praticados 

são factíveis e refletem a realidade do mercado ou que o lucro é suficiente para a manutenção de suas 

atividades em razão de sua estratégia comercial, resta caracterizada a inexequibilidade global da proposta. 

 

Assim, a proposta de preço dessa licitante está desclassificada, com base na CLAUSULA XII – 

CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO, item 2, do Edital SLU 001/2019. 

 

 

4.2. Vina Equipamentos e Construções - R$29.456.196,76. 

 

Inicialmente, verificou-se da proposta dessa licitante algumas incompatibilidades ou divergências com 

regras ou preços definidos edital, conforme a seguirdiscriminado: 

 

1 Encargos Sociais 

 

Após realização de diligências para esclarecimento, verificou-se o seguinte: 

 

Afirma em sua resposta à diligência que a diferença apontada em relação aos Encargos Sociais justifica-se 

com base em estatística da empresa. Destaca-se que a licitante excluiu o adicional de 10% da multa do 

FGTS do empregador para dispensa sem justa causa (item c.3) 

 

Assim, por estar em pleno atendimento ao Edital SLU 001/2019, bem como verificada a exequibilidade do 
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preço, a presente comissão especial de licitação julga pela classificação da referida proposta. 

 

 

4.3. Litucera Limpeza e Engenharia Ltda. – R$30.028.755,08 

 

Inicialmente, verificou-se da proposta dessa licitante algumas incompatibilidades ou divergências com 

regras ou preços definidos edital, conforme a seguirdiscriminado: 

 

 

1 

Elementos de composição dos caminhões - 1.1 a 

Depreciação, os 1.2 Juros do Capital e a 1.3 

Manutenção, de modo em geral 

2 Atendiemento do adicional noturno para coletores e 

motoristas de caminhão compactador. 

3 Encargos Sociais  

 

Após realização de diligências para esclarecimento, verificou-se o seguinte: 

 

A licitante declara, quanto aos encargos socias, que irá absorver a diferença apontada.  

 

Em relação aos itens questionados na diligência encaminhada à referida empresa, para esclarecimento de 

dúvidas quanto aos parâmetros de composição de custos da frota de veículos a ser utilizada na prestação 

de serviços de coleta, ficaram esclarecidos os seguintes itens, conforme análise da Gerência de 

Manutenção da SLU: 

 

- Valor de aquisição do caminhão + equipamento - Vo:  

Embora não saibamos qual a marca/modelo específico de veículo que a empresa utilizará no contrato caso 

se sagre vencedora, em se tratando de veículos usados do ano de 2018 o Vo da Litucera está condizente, 

haja vista a pequena diferença entre os valores que apurei pela FIPE e o valor proposto pela empresa 

(apenas 5% no caso dos caminhões toco e 3% para o trucado). 

 

- Valor Residual (R): 

Apesar da empresa ter se recusado a detalhar as informações da frota, foi considerado condizente. 

 

- Fator de manutenção K: 

Nesse quesito, eu considerei o "k=0,30(1 turno) / 0,60(2 turnos)" demasiadamente baixo. Infelizmente, não 

foi possível comprovar, pois mais uma vez a empresa se negou a informar os valores gastos com manutenção 

nos últimos 12 meses e a listagem de sua frota com os dados solicitados. 
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Deve-se considerar também que, partindo da informação de que a frota a ser utilizada tem como ano base 

de fabricação 2018, fica ainda mais evidente que o fato K proposto pela empresa é considerado baixo. 

 

- Seguro contra terceiros: 

Apesar da empresa ter se recusado a detalhar as informações da frota, foi considerado haja vista que o 

seguro depende de vários fatores, tais como quantidade de veículos envolvidos no seguro, negociação com 

a seguradora, perfil, bônus, sinistralidade, etc. 

 

Com relação ao adcicional noturno, a empresa não utilizou a quantidade de horas noturnas conforme 

determina a CCT para motoristas de caminhões e coletores de resíduos (CCT 2019X2019 STTRBH X 

SINDILURB, CCT 2019X2019 SINDEAC X SINDILURB- cláusula décima- adicional noturno), que por 

sua vez exige a remuneração de horas noturnas considerando a integralidade da jornada e não somente das 

horas, em tese, efetivamente trabalhadas (nota-se adicionalmente, que o cálculo da empresa é uma estimativa 

do número de horas noturnas trabalhadas, desconsiderando a variação desse quantitativo na prática 

operacional). 

 

Assim, não cumpre a regra editalícia de utilizar como parâmetros definitivos as determinações da referida 

CCT. Como se sabe, as convenções coletivas se sobrepõem à CLT, caso contrário não seria necessário 

nenhum tipo de acordo coletivo. 

 

A empresa alega ainda que já pratica a forma de remuneração por ela demonstrada em algum de seus 

contratos. Entretanto, ressalta-se que a CCT utilizada como referência pela licitaçãovale para Belo Horizonte 

e região metropolitana, não cabendo de modo algum apresentação de referências e exemplos que não sejam 

desta localidade. 

 

Conforme demonstrado na fórmula de cálculo do percentual das horas noturnas, considera-se a totalidade da 

jornada:Adicional Noturno - 8 horas c/ adicional = 100% de 8/7 + 20%  =   37,14% 

 

Ressalta-se também que ao ser questionada, a empresa limitou-se a apontar um potencial erro na forma de 

cálculo da SLU, sem responder adicionalmente, como foi também perguntado, se absorveria a diferença em 

consequência do seu erro na composição do BDI, nas alíquotas percentuais possíveis. 

 

Apesar da empresa afirmar em sua resposta à segunda diligência que absorveria o impacto de 5,16% restando 

assim um lucro de 1,6%, ao levarmos em consideração os novos Encargos Sociais, indicados pelo 

DPFIN/SLU após análise da documentação da Licitante, encontramos novos valores. Nesta segunda análise, 

passando a considerar a correção dos Encargos Sociais de 70,69% para 77,32%, temos um novo cenário. 

 

Corrigindo o valor do adicional noturno e o impacto no salário, considerando os novos encargos sociais 
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encontrados,há no orçamento final em uma diferença de de R$2.141.988,36, o que corresponde a 7,13% do 

valor total do orçamento. 

 

Considerando que a empresa não apresentou informações adicionais comprovando que os preços praticados 

são factíveis e refletem a realidade do mercado ou que o lucro é suficiente para manutenção de suas 

atividades em razão de sua estratégia comercial e que os custos para fazer frente à regularização da proposta 

superam sua margem de lucro apresentada, resta caracterizada a inexequibilidade global da proposta. 

Assim, a proposta de preço dessa licitante está desclassificada, com base na CLAUSULA XII – 

CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO, item 2, do Edital SLU 001/2019. 

 

 

4.4. EPPO Saneamento Ambiental e Obras Ltda - R$30.031.498,41 

 

A licitante que ofertou o quarto menor preço global, apresentou toda documentação técnica exigida.  

 

Os valores da mão de obra de coletores e motoristas de caminhão compactador atendem a CCT 

(SIMECLODIF X SINDILURB) (SINDEAC X SINDILURB) 2019/2019. 

 

Nas composições auxiliares de veículos utilizou Vo de veículos usados. Apresentou taxa de juros  menor 

(5%) e coeficientes de manutenção (k) menores do orçamento de base do edital, considerado aceitável. 

 

Houve uma inconsistência entre as alíquotas apresentadas no BDI e as apuradas com a escrituração fiscal 

apresentada, de aproximadamente 3,41% (para mais), não havendo, assim, qualquer impacto na 

exequibilidade da proposta, pois se trata de cotação para mais no seu BDI. Ressalva-se que essa diferença 

decorrente do PIS e COFINS deve ser analisada quando da execução contratual, caso a empresa seja declara 

vencedora, para que não haja pagamento tributário para a mais, indevidamente. 

 

Checando os encargos sociais, não houve divergência entre o apresentado na proposta e o orçamento do 

edital. 

 

Assim, por estar em pleno atendimento ao Edital SLU 001/2019, bem como verificada a exequibilidade do 

preço, a presente comissão especial de licitação julga pela classificação da referida proposta. 
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4.5. Localix Serviços Ambientais Ltda - R$30.520.945,00 

 

A Comissão de Licitação declarou a desclassificação da proposta da empresa LOCALIX SERVIÇOS 

AMBIENTAIS LTDA apresentado para o lote 02, em decorrência de ser vencedora do lote 01, proposta que 

fora homologada e adjudicada, nos termos do item 7.4, da Clausula XI - PROCESSAMENTO DA 

LICITAÇÃO, do Edital SLU 001/2019. 

 

 

4.6. Consita Tratamento de Resíduos S/A – R$31.299.019,00 

 

 

Inicialmente, verificou-se da proposta dessa licitante algumas incompatibilidades ou divergências com 

regras ou preços definidos edital, conforme a seguirdiscriminado: 

 

1 Encargos Sociais 

 

Após realização de diligências para esclarecimento, verificou-se o seguinte: 

 

Houve uma inconsistência entre as alíquotas apresentadas no BDI e as apuradas com a escrituração fiscal 

apresentada, de aproximadamente 0,58% (para menos), percentual que pode ser suportado na margem de 

lucro da empresa de 6,76% apresentado no BDI. 

 

A licitante informou que os encargos sociais apresentados se baseiam na realidade da mesma. Declarou a 

exequibilidade da proposta, assumindo o ônus das diferenças em sua margem de lucro. Está regular sua 

composição dos encargos sociais. 

 

A licitante que ofertou o sexto menor preço global, apresentou toda a documentação técnica exigida.  

 

Os valores da mão de obra de coletores e motoristas de caminhão compactador atendem a CCT 

(SIMECLODIF X SINDILURB) (SINDEAC X SINDILURB) 2019/2019.O salário de motorista de veículo 

leve foi adotado considerando a CCT (SIMECLODIF X SINDILURB) 2019/2019, que não é uma exigência 

do edital. 

 

Nas composições auxiliares de veículos utilizou Vo de veículos usados. Apresentou taxa de juros menor 

(7%), valor residual (R) maior e coeficientes de manutenção (k) menores do orçamento de base do edital. Os 

parâmtretos foram considerados aceitáveis. 

 

Assim, por estar em pleno atendimento ao Edital SLU 001/2019, bem como verificada a exequibilidade do 
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preço, a presente comissão especial de licitação julga pela classificação da referida proposta. 

 

 

4.7. KTM Administração e Engenharia - R$ 32.254.836,56 

 

Inicialmente, verificou-se da proposta dessa licitante algumas incompatibilidades ou divergências com 

regras ou preços definidos edital, conforme a seguirdiscriminado: 

 

1 Encargos Sociais 

 

Após realização de diligências para esclarecimento, verificou-se o seguinte: 

 

A média de alíquotas de PIS e COFINS apresentada pela empresa KTM é de 2,12%, conforme documento 

de fl. 025 de sua proposta. Contudo, no cálculo do BDI, foi considerada a média de alíquota de 7,13%. Houve 

uma inconsistência, portanto, mas sem qualquer impacto na exequibilidade da proposta, pois se trata de 

contação para mais em seu BDI. 

 

Ressalva-se que essa diferença decorrente do PIS e COFINS deverá ser analisada quando da execução 

contratual, caso a empresa seja vencedora, para que não haja pagamento tributário para a mais, 

indevidamente. 

 

A empresa apresentou, quanto aos encargos sociais, a fonte de sua base de cálculo para a diferença do ITEM 

C – III – Depósito rescisão sem justa causa, qual seja, a estatística da FGV. Com isso, a diferença de 4,54% 

para 4,20% é regular. 

 

A licitante que ofertou o sétimo menor preço global, apresentou toda documentação técnica exigida. 

 

Os valores da mão de obra de coletores e motoristas de caminhão compactador atendem a CCT 

(SIMECLODIF X SINDILURB) (SINDEAC X SINDILURB) 2019/2019.O salário de motorista de veículo 

leve foi adotado considerando a CCT (SIMECLODIF X SINDILURB) 2019/2019, que não é uma exigência 

do edital. 

 

Assim, por estar em pleno atendimento ao Edital SLU 001/2019, bem como verificada a exequibilidade do 

preço, a presente comissão especial de licitação julga pela classificação da referida proposta. 
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4.8. Consórcio BH Mais Limpa - R$ 32.292.269,84 

 

A licitante que ofertou o oitavo menor preço global, apresentou toda documentação técnica exigida. 

 

Os valores da mão de obra de coletores e motoristas de caminhão compactador atendem a CCT 

(SIMECLODIF X SINDILURB) (SINDEAC X SINDILURB) 2019/2019, porém o valor do Plano de Saúde 

dos Coletores está abaixo do valor indicado na Convenção para a Categoria.O salário de motorista de 

veículo leve foi adotado considerando a CCT (SIMECLODIF X SINDILURB) 2019/2019 (R$0,24 a 

menos), que não é uma exigência do edital. 

 

Nas composições auxiliares de veículos utilizou Vo de veículos usados. Apresentou valor residual (R) maior 

do que o orçamento de base do edital.Considerado aceitável. 

 

Apresentou alíquota cheia de PIS e COFINS, considerando que está no regime cumulativo. Não houve 

descumprimento de regra do Edital. 

 

Checando os encargos sociais, não houve divergência entre o apresentado na proposta e o orçamento do 

edital. 

 

Assim, por estar em pleno atendimento ao Edital SLU 001/2019, bem como verificada a exequibilidade do 

preço, a presente comissão especial de licitação julga pela classificação da referida proposta. 

 

 

4.9. Consórcio Limpa BH - R$33.541.483,00 

 

Inicialmente, verificou-se da proposta dessa licitante algumas incompatibilidades ou divergências com 

regras ou preços definidos edital, conforme a seguirdiscriminado: 

 

1 Encargos Sociais 

 

Após realização de diligências para esclarecimento, verificou-se o seguinte: 

 

A licitante não fez menção à diferença de 3% (somando-se então os 6%) apontada na diligência referente a 

aposentadoria especial SAT/RAT complementar para as ativdades sujeitas à aposentadoria especial de 15, 

20 ou 25 anos, acréscimo de 12%, 9% ou 6% respectivamente, no caso dos serviços de coleta de resíduos 

urbanos aplicável aos garis coletores e motoristas.  

 

A margem de lucro da empresa (5,30%), oferecida em sua proposta, é possível tecnicamente a absorção da 
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diferença em sua margem de lucro. 

 

A licitante que ofertou o nono menor preço global, apresentou toda documentação técnica exigida. 

 

Os valores da mão de obra de coletores e motoristas de caminhão compactador atendem a CCT 

(SIMECLODIF X SINDILURB) (SINDEAC X SINDILURB) 2019/2019. O desconto do Vale Refeição 

está maior do que o permitido, porém não houve desconto na Cesta Básica e o valor da cesta natalina está 

maior do que o indicado na CCT.O salário de motorista de veículo leve foi adotado considerando o salário 

de motorista de caminhão toco/trucado da CCT (SIMECLODIF X SINDILURB) 2019/2019, que não é 

uma exigência do edital. 

 

Nas composições auxiliares de veículos apresentou valores dos veículos iguais aos do orçamento de 

referência. Valor residual (R) um pouco maior (25%). Considerado aceitável. 

 

Assim, por estar em pleno atendimento ao Edital SLU 001/2019, bem como verificada a exequibilidade do 

preço, a presente comissão especial de licitação julga pela classificação da referida proposta. 

 

4.10. Sanepav Saneamento Ambiental Ltda – R$34.653.050,27 

 

Inicialmente, verificou-se da proposta dessa licitante algumas incompatibilidades ou divergências com 

regras ou preços definidos edital, conforme a seguirdiscriminado: 

 

1 Encargos Sociais 

2 Fórmula de depreciação e manutenção 

3 Custo de licenciamento de veículos 

4 Adicional Noturno 

 

Após realização de diligências para esclarecimento, verificou-se o seguinte: 

 

Os valores da mão de obra de coletores e motoristas de caminhão compactador atendem a CCT 

(SIMECLODIF X SINDILURB) (SINDEAC X SINDILURB) 2019/2019, porém não cumprem os 37,14% 

de adicional noturno para essas categorias. Tal correção gera um aumento de 3,12% no orçamento global.  

 

Verificou-se problema na aplicação da fórmula de depreciação e manutenção  o que gera uma diferença de 

valores nos veículos, principamente nos caminhões de 16 e 23 toneladas, onde é mais expressiva. Essa 

correção gera um aumento de 2,4% no orçamento global.  

 



22 

 

 

O custo de licenciamento apresentado dos veículos (DETRAN) é muito baixo, considerando que o orçamento 

referencial, considera dentro dessa taxa o valor de IPVA (respondido em questionamento em novembro de 

2019, sobre o Lote 1). Gera uma diferença de cerca de R$70.000,00 no orçamento global. 

 

 A licitante não respondeu à diligência encaminhada no dia 25 de maio acerca dos esclarecimentos solicitados 

nesse sentido, o que prejudicou a possibilidade de uma segunda análise, porém verifica-se que essa diferença 

ainda é menor do que o lucro apresentado pela empresa,que é de 6,5%, não tendo essa comissão fundamentos 

para decidir acerca da inexequibilidade da proposta nesse ponto.  

 

Ocorre que houve uma inconsistência entre as alíquotas apresentadas no BDI e as apuradas com a escrituração 

fiscal apresentada, de aproximadamente 0,03% (para menos). 

 

A licitante não respondeu à diligência encaminhada no dia 25 de maio de 2020, referente aos encargos sociais. 

A diferença para mais no item A.8 – Seguro Contra Riscos e Acidentes, será revisada caso a licitante seja 

declarada vencedora do lote 2. 

 

Assim, por estar em pleno atendimento ao Edital SLU 001/2019, bem como verificada a exequibilidade do 

preço, a presente comissão especial de licitação julga pela classificação da referida proposta. 

 

 

4.11. B.A Meio Ambiente Ltda– R$34.767.584,08 

 

Inicialmente, verificou-se da proposta dessa licitante algumas incompatibilidades ou divergências com 

regras ou preços definidos edital, conforme a seguirdiscriminado: 

 

1 Aferição da alíquota de PIS e COFINS 

 

Após realização de diligências para esclarecimento, verificou-se o seguinte: 

 

A licitante apresentou alíquotas de PIS e COFINS cheia, apesar de enquadrada no regime não cumulativo 

descumprindo assim, a Consideração nº 2, do Detalhamento do BDI, Anexo II, do Edital SLU 001/2019.  

Assim, por inconsistência da alíquota de PIS e COFINS, a proposta de preco dessa licitante está 

desclassificada, com base na Consideração nº 2, do Detalhamento do BDI, Anexo II-A, do Edital SLU 

001/2019. 

 

Apesar da licitante, que ofertou o décimo primeiro menor preço global, ter apresentado toda documentação 

para qualificação técnica exigida e de os valores da mão de obra de coletores e motoristas de caminhão 

compactador atenderem a CCT (SIMECLODIF X SINDILURB) (SINDEAC X SINDILURB) 2019/2019, 
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a licitante não respondeu à diligência encaminhada no dia 25 de maio de 2020, assim, a proposta de preço 

dessa licitante está desclassificada, com base na CLAUSULA XII – CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO, 

item 2, do Edital SLU 001/2019. 

 

 

4.12. Valor Ambiental Ltda – R$ 35.427.689,80 

 

A licitante que ofertou o décimo segundo menor preço global, apresentou toda documentação técnica exigida. 

 

Os valores da mão de obra de coletores e motoristas de caminhão compactador atendem a CCT 

(SIMECLODIF X SINDILURB) (SINDEAC X SINDILURB) 2019/2019. 

 

Houve uma inconsistência entre as alíquotas apresentadas no BDI e as apuradas com a escrituração fiscal 

apresentada, de aproximadamente 1,40% (para mais), não havendo, assim, qualquer impacto na 

exequibilidade da proposta, pois se trata de cotação para mais em seu BDI. Ressalva-se que essa diferença 

decorrente do PIS e COFINS deve ser analisada quando da execução contratual, caso a empresa seja 

vencedora, para que não haja pagamento tributário para a mais, indevidamente. 

 

Checando os encargos sociais, não houve divergência entre o apresentado na proposta e o orçamento do 

edital. 

 

Assim, por estar em pleno atendimento ao Edital SLU 001/2019, bem como verificada a exequibilidade do 

preço, a presente comissão especial de licitação julga pela classificação da referida proposta. 

 

 

4.13. Trail Infraestrutura Eireli - R$36.152.648,16 

 

Inicialmente, verificou-se da proposta dessa licitante algumas incompatibilidades ou divergências com 

regras ou preços definidos edital, conforme a seguirdiscriminado: 

 

1 Valores dos caminhões no serviço de Coleta Domiciliar  

e Diferenciada  

2 Aferição da alíquota de PIS e COFINS 

 

Após realização de diligências para esclarecimento, verificou-se o seguinte: 

 

No serviço de Coleta Domiciliar , no caminhão de 16 toneladas 2 turnos utilizou o valor que seria para o Lote 

01, no caminhão de 23toneladas utilizou caminhão de 1 turno e o orçamento referencial solicitava o de 2 



22 

 

 

turnos. O valor utilizado no caminhão reserva de 16 toneladas não confere com o valor encontrado por eles 

na composição de custo desse veículo. No serviço de Coleta Diferenciada os valores indicados para o 

caminhão de 11 toneladas (principal e reserva) não conferem com os valores apresentados na CPU desse 

veículo. Essa correção gera um aumento de 4,2 % no orçamento global. A licitante não respondeu à diligência 

encaminhada no dia 25 de maio acerca de esclarecimento nesse sentido, o que prejudicou a possibilidade de 

uma segunda análise, porém verifica-se que tal diferença é menor que o lucro indicado no BDI da empresa 

que é de 6,74%.   

 

Ocorre que, a licitante apresentou alíquotas de PIS e COFINS cheia, apesar de enquadrada no regime não 

cumulativo descumprindo assim, a Consideração nº 2, do Detalhamento do BDI, Anexo II, do Edital SLU 

001/2019.  

Assim, por inconsistência da alíquota de PIS e COFINS, a proposta de preco dessa licitante está 

desclassificada, com base na Consideração nº 2 , do Detalhamento do BDI, Anexo II-A, do Edital SLU 

001/2019. 

 

Diante do exposto, a proposta de preço dessa licitante está desclassificada, com base na CLAUSULA XII 

– CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO, item 2, do Edital SLU 001/2019. 

 

 

4.14. Orbis Ambiental S/A - R$36.785.997,08 

 

Inicialmente, verificou-se da proposta dessa licitante algumas incompatibilidades ou divergências com 

regras ou preços definidos edital, conforme a seguirdiscriminado: 

 

1 Aferição da alíquota de PIS e COFINS 

 

Após realização de diligências para esclarecimento, verificou-se o seguinte: 

 

A documentação apresentada conforme diligência do dia 25/05/2020 confirma as alíquotasde PIS e COFINS 

apresentadas na proposta de preços do lote 2.  

 

A licitante que ofertou o décimo quarto menor preço global, apresentou toda documentação técnica exigida. 

 

Os valores da mão de obra de coletores e motoristas de caminhão compactador atendem a CCT 

(SIMECLODIF X SINDILURB) (SINDEAC X SINDILURB) 2019/2019.  

 

Nas composições auxiliares de veículos apresentou  coeficiente de aceleração de depreciação (A) menor 

do orçamento de base do edital.Considerando que o Coeficiente de Aceleração de Depreciação é um item 
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Contábil, baseado em Legislação existente: Lei 3470/1958 art. 69 e Decreto 9.580/2018; a correção deste 

coeficiente nos caminhões de 16 e 23 toneladas (que utilizam 2 turnos), impacta em 5% do orçamento 

global, ficando, porém, abaixo do índice de lucro apontado no BDI da empresa que é de 8%. 

 

Na CPU de Ações de Informação apresentou valor de EPI dos coordenadores e agentes de informação 

conflitantes com o apresentado na referida CPU. Impacto orçamentário irrelevante. 

 

Assim, por estar em pleno atendimento ao Edital SLU 001/2019, bem como verificada a exequibilidade do 

preço, a presente comissão especial de licitação julga pela classificação da referida proposta. 

 
 

4.15. Consórcio Limpa Mais BH - R$38.039.123,11 

 

A licitante que ofertou o décimo quinto menor preço global, apresentou toda documentação técnica exigida.  

  

Os valores da mão de obra de coletores e motoristas de caminhão compactador atendem a CCT 

(SIMECLODIF X SINDILURB) (SINDEAC X SINDILURB) 2019/2019.  

 

Nas composições auxiliares de veículos apresentou , juros  menores, valor residual (R) maior e coeficientes 

de manutenção (k)menores do que o orçamento de base do edital. Considerado aceitável 

 

Nas composições auxiliares de veículos apresentou  coeficiente de aceleração de depreciação (A) menor 

do orçamento de base do edital. Considerando que o Coeficiente de Aceleração de Depreciação é um item 

Contábil, baseado em Legislação existente: Lei 3470/1958 art. 69 e Decreto 9.580/2018; a correção deste 

coeficiente nos caminhões de 16 e 23 toneladas (que utilizam 2 turnos), impacta em 2,11% do orçamento 

global, ficando, porém, abaixo do índice de lucro apontado no BDI da empresa que é de 9%. 

 

Mesmo a licitante não comprovando a exatidão dos percentuais de PIS e COFINS a diferença de 0,28% pp 

(para mais) em seu BDI não impacta na exequibilidade da proposta. Ressalva-se que essa diferença 

decorrente do PIS e COFINS deve ser analisada quando da execução contratual, caso a empresa seja 

vencedora, para que não haja pagamento tributário para a mais, indevidamente.  

 

Checando os encargos sociais, não houve divergência entre o apresentado na proposta e o orçamento do 

edital. 

 

Assim, por estar em pleno atendimento ao Edital SLU 001/2019, bem como verificada a exequibilidade do 

preço, a presente comissão especial de licitação julga pela classificação da referida proposta. 
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4.16. Marquise Serviços Ambientais S/A- R$41.017.502,60 

 

Inicialmente, verificou-se da proposta dessa licitante algumas incompatibilidades ou divergências com 

regras ou preços definidos edital, conforme a seguirdiscriminado: 

 

1 Aferição da alíquota de PIS e COFINS 

2 Quantitativo de coletores e motoristas especificado para o 

serviço de Coleta Domiciliar e Diferenciada 

3 Quantitativo de caminhões e de reservas 

 

Após realização de diligências para esclarecimento, verificou-se o seguinte: 

 

A documentação apresentada conforme diligência do dia 25/05/2020 confirma as alíquotas de PIS e COFINS 

apresentadas na proposta de preços do lote 2.  

 

Considerando que a licitante não seguiu os quantitativos indicados e obrigatórios presentes no ANEXO III, 

item 5.1 do Projeto Básico de Licitação e Projeto Executivo de Serviços, para Coletores e motoristas, 

Caminhões de 16, 23 e 11 toneladas. 

 

Considerando que a empresa não informou a forma de absorção desse erro de planilha e que ele representa 

um impacto expressivo, de aproximadamente 7% do valor apresentado pela empresa, a proposta de preço 

dessa licitante está desclassificada, com base na CLAUSULA XII – CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO, 

item 2, do Edital SLU 001/2019. 

 

 

 

 

5. DACONCLUSÃO 

 
 

Diante da análise das propostas apresentadas para o Lote 02, a Comissão Especial de Licitação profere o 

julgamento. 
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EDITAL 001/2019 - COLETA - CLASSIFICAÇÃO LOTE 02 
 

Colocação Licitante Preço Resultado 
 

1 Vina Equipamentos e Construções R$ 29.456.196,76 
CLASSIFICADA / 

VENCEDORA 

2 EPPO Saneamento Ambiental e Obras Ltda R$30.031.498,41 CLASSIFICADA 

 

3 
Consita Tratamento de Resíduos S/A 

R$ 31.299.019,00  
CLASSIFICADA 

4 KTM Administraçãoe Engenharia R$ 32.254.836,56 CLASSIFICADA 

 
 

5 

 
 

Consórcio 
BH Mais 
Limpa 

Conata Engenharia Ltda R$ 32.292.269,84  
 
 

CLASSIFICADA 

Infracon Engenharia e Comércio Ltda 

Construtora Israel EIRELI 

FFX Construções e Serviços Ltda (líder) 

Construtora Sinarco Ltda 

6 
Consórcio 
Limpa BH 

Limpebras Engenharia Ambiental Ltda 
(líder) 

R$ 33.541.483,00 CLASSIFICADA 

Ducar Serviços e Locações Ltda 

7 Sanepav Saneamento Ambiental Ltda R$34.653.050,27 CLASSIFICADA 

8 Valor Ambiental Ltda R$ 35.427.689,80  
CLASSIFICADA 

9 Orbis Ambiental S/A R$ 36.785.997,08 CLASSIFICADA 

10 Consórcio 
Limpa 

Mais BH 

Heleno & Fonseca Construtécnica 
(líder) 

R$ 38.039.123,11 CLASSIFICADA 

Paulitec Construções Ltda 

 
 Licitante Preço Resultado 

 
Sistemma Assessoria e Construções Ltda R$27.531.601,20 DESCLASSIFICADA 

 
Litucera Limpeza e Engenharia Ltda 

R$30.028.755,08 
DESCLASSIFICADA 

 
Localix Serviços Ambientais Ltda 

R$30.520.945,00 
DESCLASSIFICADA 

 
B.A Meio Ambiente Ltda. (Recuperação Judicial) 

R$34.767.584,08 
DESCLASSIFICADA 

 
Trail Infraestrutura Eireli 

R$36.152.648,16 
DESCLASSIFICADA 

 
Marquise Serviços Ambientais S/A 

R$41.017.502,60 
DESCLASSIFICADA 
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Sendo a proposta classificada de MENOR VALOR GLOBAL, atendido a todos os requisitos expostos no 

Edital SLU 001/2019, bem como aferida adequadamente a exequibilidade da proposta, a presente Comissão 

Especial de Licitação declara VENCEDORA a licitante Vina Equipamentos e Construções, para o Lote 02 

da presente concorrência, cujo preço é de R$ 29.456.196,76 (vinte e nove milhões, quatrocentos e cinquenta 

e seis mil, cento e noventa e seis reais e setenta e seis centavos). 

 

Encaminha-se a presente decisão para publicação no DOM. 

 

A abertura do prazo de 05 dias úteis para interpor recurso administrativo, conforme determina o art. 109 da 

Lei Federal 8.666/1993, inicia-se a partir da publicação da presente decisão no DOM. 

 

Belo Horizonte, 30 de junho de 2020. 

 

 
 

LUANA MAGALHÃES DE ARAÚJO CUNHA 

PRESIDENTA EM EXERCÍCIO DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO  

M. 80020-0 

 

 

SANTHIAGO TEIXEIRA GONÇALVES LOPES  

PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

AUSENTE EM DECORRÊNCIA DE FÉRIAS 

M. 11.453-2 

 

 

 

LUCAS PAULO GARIGLIO 

MEMBRO DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

M. 11.375-7 

 

 

 

DANIELLA WIKEN 

MEMBRO DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

M. 11.411-7 

 

 

 

GIZELE MARIA PEREIRA 

MEMBRO DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

M. 11.544-X 


