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DESPACHO 
 
 

A Comissão Especial de Licitação da Concorrência SLU nº 001/2019, instituída 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, vem solicitar a realização 
de diligência, com base no art. 43, §3o da Lei Federal 8.666/1993, para as empresas 
licitantes do Lote 03, nos termos a seguir expostos. 
 
 
 

I. DILIGÊNCIAS PARA ESCLARECIMENTO ORÇAMENTÁRIO 
 
  

A) VINA EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. 

1. Não computou custo referente ao transporte de pessoal no período noturno na 
CPU do item 1.1 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES EM 
VIAS E LOGRADOUROS COM CAMINHÃO COMPACTADOR - PBT MÍNIMO;  

DILIGÊNCIA: comprovar como vai executar o referido item mantendo o preço 
indicado em sua proposta. 

2.  Não computou custo referente ao insumo “Luvas de Vaqueta com punhos de 
Raspa” para o Coletor de lixo domiciliar na COMPOSIÇÃO AUXILIAR: CUSTO 
MENSAL DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL; 

DILIGÊNCIA: comprovar como vai adquirir o referido insumo mantendo o preço 
indicado em sua proposta. 

 



3. Nas composições auxiliares dos caminhões compactadores de 16 e de 23T 
desconsiderou o valor do aditivo Arla; 

DILIGÊNCIA : comprovar como vai adquirir o referido insumo mantendo o preço 
indicado em sua proposta. 

4. Em todas as composições auxiliares de veículos apresentou valores de seguro 
contra terceiros com uma diferença significativa do custo referencial e coeficiente 
de manutenção (k) baixo; 

DILIGÊNCIA : Justificar e comprovar a exeqüibilidade da proposta considerando 
o relevante desconto  na composição dos valores cotados pela empresa, em 
especial em relação aos seguintes itens de remuneração mensal de veículos: 
seguro contra terceiros e custos de manutenção. 

 

B) EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS 

1. Em todas as composições auxiliares de veículos apresentou taxa de juros (i) e 
coeficiente de manutenção (k) menores, considerando que seu valor Vo é menor 
que o exposto no edital; 

DILIGÊNCIA: Justificar e comprovar a exeqüibilidade da proposta considerando o 
valor do Vo apresentado e o relevante desconto na composição dos valores 
cotados pela empresa, em especial em relação aos seguintes itens de 
remuneração mensal de veículos: juros de capital e custos de manutenção. 

 

C) CONSÓRIO BH AMBIENTAL 

1. Em todas as composições auxiliares de veículos apresentou o coeficiente de 
manutenção (k) menor que a proposta comercial referencial e percentual residual 
dos veículos superior ao preço referencial.  

 

DILIGÊNCIA: Justificar e comprovar a exequibilidade da proposta considerando o 
relevante desconto na composição dos valores cotados pela empresa, em 



especial em relação aos seguintes itens de remuneração mensal de veículos: 
custos de manutenção e depreciação. 

 

2. O valor do litro de diesel na COMPOSIÇÃO AUXILIAR - CUSTO MENSAL DO 
VEÍCULO MÍNIMO DE 12 LUGARES difere do valor proposto nas composições 
dos demais caminhões; 

DILIGÊNCIA: Justificar a diferenciação de custo entre insumos correspondentes. 

 

 

D) KTM ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA S/A 

 

1. Nas composições auxiliares de veículos apresentou valores de Vo 
correspondentes a veículos usados, e, apresenta percentual residual alto e fator 
de manutenção baixo em relação às composições referenciais. Apresentou 
valores de seguro contra terceiros com uma diferença significativa em relação às 
composições referenciais; 

DILIGÊNCIA: Justificar e comprovar a exeqüibilidade da proposta considerando o 
valor de V0 apresentado e o relevante desconto na composição dos valores 
cotados pela empresa, em especial em relação aos seguintes itens de 
remuneração mensal de veículos: custos de manutenção, depreciação e seguro 
contra terceiros. 

 

 

E) CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A 

1. Nas composições auxiliares de veículos apresentou valores de Vo 
correspondentes a veículos usados. Além disto, apresenta percentual residual 
alto, taxa de juros e fator de manutenção baixo em relação às composições 
referenciais.  

DILIGÊNCIA: Justificar e comprovar a exeqüibilidade da proposta considerando o 
valor de V0 apresentado e  o relevante desconto na composição dos valores 
cotados pela empresa, em especial em relação aos seguintes itens de 



remuneração mensal de veículos: custos de manutenção, depreciação e juros de 
capital. 

 

2. Valor do Pneu 275/80r 22,5 na COMPOSIÇÃO AUXILIAR - CUSTO MENSAL DO 
CAMINHÃO COMPACTADOR, PBT MÍNIMO DE 16 TONELADAS difere do valor 
proposto na composição do caminhão de PBT mínimo de 23 toneladas; 

          DILIGÊNCIA: Justificar a diferenciação de custo entre insumos correspondentes. 

 

 

F) CONSÓRCIO BH MAIS LIMPA 

1. Os valores de salários e benefícios da mão de obra de coletores e motoristas de 
caminhão compactador atendem as CCT(SINDEAC X SINDILURB) 
(SIMECLODIF X SINDILURB) 2019/2019, exceto para o valor do Plano de Saúde 
dos coletores, que está abaixo do valor estipulado pela CCT ; 

DILIGÊNCIA: indicar e demonstrar como irá absorver o referido erro de planilha 
em sua proposta. 

 

2. Nas composições auxiliares de veículos apresentou valores de Vo 
correspondentes a veículos usados e apresenta percentual residual mais alto que 
as composições referenciais.  

DILIGÊNCIA: Justificar e comprovar a exeqüibilidade da proposta considerando o 
valor de V0 apresentado e o relevante desconto na composição dos valores 
cotados pela empresa, em especial em relação aos seguintes itens de 
remuneração mensal de veículos: depreciação. 

 

 

 
G) LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA 

1. Os valores de salários e benefícios da mão de obra de coletores e motoristas de 
caminhão compactador atendem as CCT(SINDEAC X SINDILURB) 



(SIMECLODIF X SINDILURB) 2019/2019, exceto para o custo relacionado ao 
Adicional Noturno.  

DILIGÊNCIA: indicar e demonstrar como irá absorver o referido erro de planilha 
em sua proposta. 

 

 

2. Em todas as composições auxiliares de veículos apresentou taxa de juros (i) e 
coeficiente de manutenção (k) menores que a proposta comercial referencial. 
Apresentou valores de seguro contra terceiros com uma diferença significativa do 
custo referencial  

DILIGÊNCIA: Justificar e comprovar a exeqüibilidade da proposta considerando o 
relevante desconto na composição dos valores cotados pela empresa, em 
especial em relação aos seguintes itens de remuneração mensal de veículos: taxa 
de  juros, custos de manutenção e seguro contra terceiros. 

 

 

H) SANEPAV AMBIENTAL LTDA 

 

1. Os valores de salários e benefícios da mão de obra de coletores e motoristas de 
caminhão compactador atendem as CCT(SINDEAC X SINDILURB) 
(SIMECLODIF X SINDILURB) 2019/2019, exceto para o custo relacionado ao 
Adicional Noturno.  

DILIGÊNCIA: indicar e demonstrar como irá absorver o referido erro de planilha 
em sua proposta. 

 

2. O custo depreciação dos caminhões é menor para caminhões utilizado em 2 
turnos que para caminhão utilizado em 1 turno. O que demonstra incoerência no 
cálculo do custo. 

DILIGÊNCIA: Justificar e demonstrar a exeqüibilidade da proposta considerando 
a incoerência no cálculo do custo. 

 



 
 

I) CONSTRUTORA CONTORNO LTDA 

 

1.  Apresentou a planilha de orçamento conforme o Anexo II-A do edital, porém 
há um equívoco na multiplicação dos quantitativos de serviços fixados e os preços 
unitários.O valor total correto é R$ 36.400.306,24,diferença de R$ 236,94 a maior 
em relação à proposta apresentada. 

 Os valores de salários e benefícios da mão de obra de coletores e motoristas de 
caminhão compactador atendem as CCT(SINDEAC X SINDILURB) 
(SIMECLODIF X SINDILURB) 2019/2019. Porém não inclui a insalubridade na 
base do cálculo para o custo do adicional noturno, considera apenas o valor do 
salário; 

DILIGÊNCIA: indicar e demonstrar como irá absorver o referido erro de planilha 
em sua proposta. 

 

2. Adotou os mesmos custos de depreciação e manutenção para veículos de 1 e 2 
turnos; 

DILIGÊNCIA: Justificar e demonstrar  a exeqüibilidade da proposta considerando 
a incoerência no cálculo do custo. 

 

 

J) ORBIS AMBIENTAL S.A 

 

1. Nas composições auxiliares de veículos consta o coeficiente de aceleração de 
depreciação (A) para veículos utilizados em 2 turnos menor que o coeficiente para 
veículos utilizados em 1 turno. Neste sentido, o custo da depreciação é menor 
para veículos de 2 turnos, demonstrando incoerência no cálculo do custo; 

DILIGÊNCIA: Justificar e demonstrar  a exeqüibilidade da proposta considerando 
a incoerência no cálculo do custo. 

 
 



II. DILIGÊNCIAS PARA ESCLARECIMENTO FINANCEIRO 
 
 

A) PIS E COFINS 

 
A.1) Entrega de Recibo 

 
Consórcio BH Ambiental (Zetta Infrestrutura e Participações S.A. – Recibo de entrega 
de Escrituração Fiscal Digital – Contribuições período de outubro 2018 a setembro/2019 
/ Beta Ambiental Ltda – Recibo de entrega de Escrituração Fiscal Digital – 
Contribuições meses 10 e 11/2018; 09/2019)  
 
 
A.2) Escrituração Fiscal Digital - EFD 
 
As empresas listadas a seguir não apresentaram a Escrituração Fiscal Digital - EFD 
solicitada nas diligências dos lotes 1 e 2 e devem enviar para o lote 3. 
 

• B.A Meio Ambiente Ltda 
• Trail Infraestrutura EIRELLI 
•  

 
 
DILIGÊNCIA:  
 
- Para fins de comprovação da alíquota PIS/COFINS, o Consórcio BH Ambiental tem 
que apresentar o Recibo de entrega de Escrituração Fiscal Digital da empresa Zetta 
Infrestrutura e Participações S.A  referente aos meses de outubro 2018 a setembro/2019, 
e da empresa Beta Ambiental Ltda referente aos meses 10/2018, 11/2018 e 09/2019.  
 
- Para fins de comprovação da alíquota PIS/COFINS lançada no BDI, as empresas B.A. 
Meio Ambiente Ltda e Trail Infraestrutura EIRELLI deverão apresentar a Escrituração 
Fiscal Digital – EFD – Contribuições dos últimos 12 meses, para o período de 
Outubro/2018 a Setembro/2019.  
 
 
 
 
B) ENCARGOS SOCIAIS 



 
B.1)  VINA EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA 
 
DILIGÊNCIA: A licitante deve justificar nos itens destacados em amarelo no print abaixo 
a variação em relação ao orçamento constante do Edital SLU/001/2019, para o lote 3. 
 
 

 
 

 
B.2) SANEPAV AMBIENTAL LTDA 
 
DILIGÊNCIA: Considerando que o percentual de encargos sociais total apresentado pela 
SANEPAV consolidou 81,61% ou seja, acima do exposto no edital de licitação de 
referência, e que o item SEGURO CONTRA RISCOS E ACIDENTES (item A.8) foi fixado 
em 3,79%, também acima da referência exposta no edital (GRUPO A), justificar a 
definição da alíquota deste item de SEGURO CONTRA RISCOS E ACIDENTES para 
mais, 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 3. 



 
 

 
 
 
 
B.3) LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 
 
DILIGÊNCIA: Considerando que a legislação vigente sobre o tema, a licitante deve 
justificar e demonstrar como vai absorver o erro  de planilha consistente na diferença no 
item SAT Adicional INSS. Para os demais itens de encargos sociais destacados em 
amarelo abaixo (Grupo B, Grupo C, Grupo D), justificar as divergências em relação ao 
orçamento do Edital SLU 001/2019. 
 



 
 

 
 
 
 
B.4) CONSÓRCIO LIMPA BH 
 
DILIGÊNCIA: A licitante deve justiçar e demonstrar como a empresa vai absorver a 
diferença nos itens SEGURO CONTRA RISCO E ACIDENTES e SAT ADICIONSAL 
INSS (Grupo A). Para os demais itens de encargos sociais destacados em amarelo 
abaixo (Grupo B, Grupo C, Grupo D), justificar as divergências em relação ao orçamento 
do Edital SLU 001/2019. 
 



 
 
 

 
B.5) CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A. 
 
DILIGÊNCIA: A licitante deve justificar nos itens destacados em amarelo no print abaixo 
a variação em relação ao orçamento constante do Edital SLU 001/2019, para o lote 3: 



 
 

 
 
B.6) KTM ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA S/A 
 
DILIGÊNCIA: A licitante deve justificar nos itens destacados em amarelo no print abaixo 
a variação em relação ao orçamento constante do Edital SLU 001/2019, para o lote 3: 



 
 
 
 
 
B.7) CONSTRUTORA CONTORNO LTDA 
 
DILIGÊNCIA: Considerando que a legislação vigente sobre o tema, a licitante deve 
justificar e demonstrar como vai absorver o erro de planilha consistente na diferença no 
item SAT Adicional INSS e para o FGTS (Grupo A). Para os demais itens de encargos 
sociais destacados em amarelo abaixo (Grupo B, Grupo C, Grupo D), justificar as 
divergências em relação ao orçamento do Edital SLU 001/2019. 
 



 
 

 
 
 
B.8) CONSÓRCIO BH AMBIENTAL  
 
DILIGÊNCIA: A licitante deve justificar nos itens destacados em amarelo no print abaixo 
a variação em relação ao orçamento constante do Edital SLU 001/2019, para o lote 3: 
 



 
 
 
 
 
III. ORIENTAÇÕES E PRAZO PARA RESPOSTA 
 
A resposta à presente solicitação de diligência deverá ser apresentada por documento em PDF, 
assinado eletronicamente pelo representante da licitante, para o endereço eletrônico da 
comissão de licitação, a saber: cpl.slu@pbh.gov.br; com o seguinte título de e-mail: "Licitação 
SLU 001/2019 – Lote 03 - Resposta Diligência 01” 



  
Prazo para cumprimento da diligência: Até às 23:59h do dia 09/11/2020. 

  
Belo Horizonte, 04 de novembro de 2020. 
 
 
 
SANTHIAGO TEIXEIRA GONÇALVES LOPES 
PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
M. 11.453-2 
 
 
 
LUANA MAGALHÃES DE ARAÚJO CUNHA 
VICE- PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO  
M. 80020-0 
 
 
 
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 

 
 


