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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 03 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. DA ORDEM PROVISÓRIA DOS PREÇOS DO LOTE 03  

 

Abertos os envelopes de preço das empresas habilitadas para o Lote 03 na sessão pública realizada 

em 15 de outubro de 2020, a seguinte ordem provisória de preços foi apresentada:  

 

EDITAL 001/2019 - COLETA - LOTE 03 

ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA 

ORDEM LICITANTES  Valor da proposta 

1 Vina Equipamentos e Construções   R$  29.356.782,16  

2 EPPO Saneamento Ambiental e Obras Ltda  R$  29.671.944,64  

3 Consorcio BH Ambiental  R$  29.817.458,06  

4 KTM Administração e Engenharia  R$  29.852.142,88  

5 Consita Tratamento de Resíduos S/A  R$  30.080.310,08  

6 Consórcio BH Mais Limpa  R$  30.785.937,56  

7 Litucera Limpeza e Engenharia Ltda.  R$  31.404.560,08  

8 B.A Meio Ambiente Ltda  R$  33.409.644,96  

9 Sanepav Saneamento Ambiental Ltda  R$  33.955.058,65  

10 Valor Ambiental Ltda  R$  34.143.218,60  

11 Consórcio Limpa BH  R$  35.114.309,96  

12 Trail Infraestrutura Eireli  R$  35.533.216,91  

13 Construtora Contorno  R$  36.460.069,30  

14 Orbis Ambiental S/A  R$  38.150.984,40  

15 Consórcio Limpa Mais BH  R$  38.639.343,18  

   

   
RETIRADO 
ENVELOPE 

Enegix Ambiental (Inabilitado) XXX 



 

2 
 

DESCLASSIFICADO Localix Serviços Ambientais Ltda  R$  26.409.428,76  

 

 

A Comissão de Licitação declarou no próprio ato da sessão pública a desclassificação da proposta da 

empresa LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA apresentada para o lote 03, em decorrência 

de ser vencedora do lote 01, proposta homologada e adjudicada, nos termos do item 7.4, da Clausula 

XI - PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO, do Edital SLU 001/2019. 

 

A empresa VINA EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÕES apresentou o melhor preço para o Lote 03 

da Concorrência SLU 001/2019, no valor global/final de R$  29.356.782,16 (vinte e nove milhões e 

trezentos e cinquenta e seis mil e setecentos e oitenta e dois reais e dezesseis centavos), sendo este o 

resultado provisório/preliminar do certame para o Lote 03 aferido naquela sessão pública, nos termos 

do item 7.3, Cláusula XI - PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO do Edital SLU 001/2019, uma vez 

que ainda haveria a análise técnica e julgamento das propostas pela comissão de licitação.  

 

Encerrada a sessão pública do dia 15 de outubro de 2020, o procedimento foi suspenso para análise, 

deliberação e julgamento da classificação do Lote 03.  

 

 

2. DAS DILIGÊNCIAS 

 

Durante as análises das propostas de preço do Lote 03, a comissão especial de licitação realizou 

diligências com as licitantes, com base no art. 43, §3º da Lei Federal 8.666/1993, visando 

esclarecimento de informações.   

 

Veja resumo a seguir. 

 

Diligências de índole orçamentária: 

 

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. 
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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 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: 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 exequibilidade 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; 
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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 exequibilidade 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 exequibilidade 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.  
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DILIGÊNCIA: Justificar e comprovar a exequibilidade 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 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: 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  de 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 exequibilidade 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, correspondendo a uma 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) 
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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 exequibilidade 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 exequibilidade da proposta considerando a incoerência 

no cálculo do custo. 

 

Diligências de índole financeira: 

 

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 solicita-se  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.  
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- 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 :justificar itens de variação em relação 

ao orçamento constante do Edital SLU/001/2019, para o lote 3. 

B.2) SANEPAV AMBIENTAL LTDA: 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: justificar e demonstrar como vai 

absorver o erro de planilha que consiste na diferença no item  SAT  Adicional  INSS. Em 

relação aos demais itens, justificar a divergência constante do Edital SLU/001/2019, para o 

lote 3. 

B.4) CONSÓRCIO LIMPA BH: justificar  e  demonstrar  como  a  empresa  vai  absorver  a  

diferença  nos  itens  SEGURO  CONTRA  RISCO  E  ACIDENTES  e  SAT  

ADICIONSAL INSS  (Grupo  A).  Em relação aos demais itens, justificar a divergência 

constante do Edital SLU/001/2019, para o lote 3. 

B.5) CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A: justificar itens de variação em 

relação ao orçamento constante do Edital SLU/001/2019, para o lote 3. 

B.6) KTM ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA S/A: justificar itens de variação em 

relação ao orçamento constante do Edital SLU/001/2019, para o lote 3. 

B.7) CONSTRUTORA CONTORNO LTDA: justificar e demonstrar como vai absorver o 

erro de planilha que consiste na diferença no item SAT Adicional INSS e para o FGTS 

(Grupo A). Para os demais itens de encargos, justificar itens de variação em relação ao 

orçamento constante do Edital SLU/001/2019, para o lote 3. 

B.8) CONSÓRCIO BH AMBIENTAL: justificar itens de variação em relação ao orçamento 

constante do Edital SLU/001/2019, para o lote 3. 

 

Foi dado prazo para cumprimento das diligências até às 23:59h do dia 09/11/2020. As respostas das 

empresas encontram-se anexadas nos autos do processo licitatório, bem como disponíveis para 

acesso no site da licitação: https://prefeitura.pbh.gov.br/slu/licitacao/concorrencia-001-2019, bem 

como no seguinte arquivo virtual: 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1uoYvIXUVm668AbCB8S1CxqpVgNxWI0fE. 



 

8 
 

 

3. DA ANÁLISE E DO JULGAMENTO PRELIMINAR DE CLASSIFICAÇÃO DAS 

PROPOSTAS DE PREÇO DO LOTE 03 

 

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 próprio 

licitante, 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. 
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3.1. VINA EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÕES – R$  29.356.782,16  

 

A proposta da VINA EQUIPAMENTOS E CONTRUÇÕES para o lote 03 apresentou algumas 

divergências de itens em relação ao previsto no edital e projeto básico, e por isso, foi necessário 

realizar diligência para esclarecimento de informações, conforme bem pontou a análise técnica 

orçamentária da SLU: 

 

1.4) 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. DILIGÊNCIA: Comprovar como vai executar o referido 
item mantendo o preço indicado em sua proposta. 
 
1.5) 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. 
 
1.6) Nas composições auxiliares dos caminhões compactadores de PBT 
mínimo de 16 e de 23 toneladas desconsiderou o valor do aditivo Arla. 
DILIGÊNCIA: Comprovar como vai adquirir o referido insumo mantendo 
o preço indicado em sua proposta. 
 
1.7) Em todas as composições auxiliares de veículos apresentou 
valores de seguro contra terceiros com uma diferença significativa do 
custo referencial. Além disto, apresentou coeficiente de manutenção (k) 
baixo. 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: seguro contra terceiros e custos de 
manutenção. 

(Análise técnica orçamentária – Lote 03 - Edital 001/2019) 

 
Após diligência, a área técnica orçamentária da SLU entendeu que todos os itens questionados 

foram devidamente justificados pela VINA, salvo para a questão da luva de vaqueta, cujo 

impacto na proposta é pouco significativo, não caracterizando preço irrisório ou inexequível, 

veja a seguir: 
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Sobre o item 1.4 - Não previsão de custo de veículo para transporte de 
coletores no período noturno: A licitante informa que utilizará os 
caminhões Volkswagen 17.260 e 24.260, da linha Compactor, que 
comportam 3 passageiros na cabine. Apresenta o material técnico da 
fabricante dos veículos com a especificação dos caminhões, 
confirmando tal informação. Informa ainda que o veículo utilizado pelo 
encarregado transportará os demais coletores, atendendo as exigências 
da SLU, bem como a legislação trabalhista. O custo de tal veículo já está 
incluso no valor proposto. Como são 3 distritos de coleta atendidos no 
período noturno, o dimensionamento e justificativas apresentadas são 
coerentes e a ausência da previsão do custo foi devidamente justificada. 

Sobre o item 1.5 - Não previsão de custo de luva de vaqueta: Alega que 
ocorreu uma falha em relação à ferramenta utilizada na formulação dos 
preços e, devido a isto, o item (Luva de Vaqueta) apareceu zerado. 
Informa que, computando o custo do insumo e a quantidade total de 
coletores, a diferença na proposta seria de R$21.257,26 e, este valor é 
suportável pela empresa. Relata ainda que devido ao grande estoque de 
EPIS provenientes de vários contratos da empresa, também pode 
efetuar o remanejamento do item, sem onerar o contrato da SLU. 
Reafirma que o fornecimento das luvas será plenamente atendido. O 
erro em questão tem impacto pouco relevante, suportáveis pela 
empresa e, neste sentido, não afeta a exequibilidade da proposta. 

Sobre o item 1.6 - Não previsão de custo do aditivo ARLA: Informa que 
os caminhões pretendidos para a prestação do serviço 1.1 não 
demandam a utilização do aditivo e apresenta a especificação técnica da 
fabricante dos veículos confirmando a informação. Para justificar a 
inclusão do custo referente ao aditivo nos caminhões pretendidos no 
serviço 2.1 apresenta a seguinte explicação: 

 

Sobre o item 1.7 – Custos referentes a seguro: Alega que os valores 
cotados são possíveis, uma vez que possui elevada classe de bônus. Isto 
ocorre em função dos treinamentos constantes da equipe, que reflete 
em baixo índice de sinistralidade. Para comprovar as informações e 
valores apresenta uma amostragem da apólice vigente na data da 
elaboração da proposta. 

Sobre o item 1.7 – Custo relativo à manutenção dos veículos: Justifica 
que o coeficiente de manutenção de 0,48 para 1 turno e 0,90 para 2 
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turnos foi apurado calculando-se  toda a despesa de manutenção 
ocorrida com a frota de caminhões  compactadores da empresa no 
período de 60 meses.  Informa que no referido cálculo foram 
computadas todas as despesas de manutenções preventivas e corretivas 
e considerada a atividade de 1 e 2 turnos. Reitera que tal índice é 
possível pelo controle rigoroso das manutenções da empresa. 

Considerando as observações relacionadas e as 
justificativas/esclarecimentos constantes na resposta à diligência, 
entendemos que a proposta é exequível. 

(Análise técnica orçamentária – Lote 03 - Edital 001/2019) 

 
Em relação à diferença dos encargos sociais, a área financeira da SLU entendeu que as 

justificativas apresentadas pela VINA na diligência são compatíveis com sua realidade. Além 

disso, a inexistência de previsão do adicional de 10% da multa do FGTS do empregador para 

dispensa sem justa causa (item c.3) não prejudica a sua proposta. Veja a seguir: 

 

 

VINA EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
 
Afirma em sua resposta à diligência que a diferença apontada em relação aos Encargos 
Sociais justifica-se com base em estatística da empresa. A justificativa em questão é 
compatível com sua realidade. Destaca-se que a licitante excluiu o adicional de 10% da 
multa do FGTS do empregador para a dispensa sem justa causa (item c.3), o que não 
prejudica a proposta.  
 

(Análise Financeira – Lote 03 - Edital 001/2019) 
 

 

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 

proposta da VINA EQUIPAMENTOS E CONTRUÇÕES para o lote 03.  

 

 

3.2. EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA -  R$ 29.671.944,64  

 

A proposta da EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA para o lote 03 

apresentou algumas divergências de itens em relação ao previsto no edital e projeto básico, e por 

isso, foi necessário realizar diligência para esclarecimento de informações, conforme bem pontou 

a análise técnica orçamentária da SLU: 
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2.1) Em todas as composições auxiliares de veículos apresentou 
valores de V0 correspondentes a veículos usados, com diferença 
percentual em relação ao valor adotado nas composições de referência 
próximo de 50%. Além disto, apresentou taxa de juros (i) e coeficiente 
de manutenção (k), menores que a proposta comercial referencial. 
DILIGÊNCIA: Justificar e comprovar a exequibilidade da proposta 
considerando o relevante desconto na composição dos valores cotados 
pela empresa e o valor de V0 apresentado, em especial em relação aos 
seguintes itens de remuneração mensal de veículos: juros de capital e 
custos de manutenção. 
 

(Análise técnica orçamentária – Lote 03  - Edital 001/2019) 

 
Após diligência, a área técnica orçamentária da SLU entendeu que todos os itens que foram 

questionados foram devidamente justificados pela EPPO. Veja a seguir: 

 
• Sobre os valores de aquisição (V0): Informa que os valores 
informados para chassis e implementos para os equipamentos se 
referem a caminhões próprios com idade máxima de 5 anos. Ressalta 
que a licitante é proprietária dos equipamentos e faz menção ao 
parágrafo 3º do artigo 44 da lei 8.666. 

• Sobre a taxa de Juros: Alega que a proposta da empresa diz 
respeito ao aspecto individual de sua respectiva produtividade e ao 
interesse que a mesma tem a respeito do resultado econômico que o 
contrato pode lhe proporcionar. Justifica que a empresa já possui o 
maquinário, menciona algumas características e pretensões. Compra a 
taxa proposta com a taxa de juros Selic, que era de 5% a.a à época da 
elaboração da proposta. 

• Sobre o custo Manutenção: Alega que os índices são possíveis e 
atingíveis principalmente porque investem em manutenção preventiva e 
corretiva, somando ao cuidado, treinamentos de seus colaboradores e a 
vários outros fatores. 

Considerando as observações relacionadas e as 
justificativas/esclarecimentos constantes na resposta à diligência, 
entendemos que a proposta é exequível. 

 

(Análise técnica orçamentária – Lote 03  - Edital 001/2019) 
 

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 

proposta da EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA para o lote 03.  
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3.3. CONSORCIO BH AMBIENTAL - R$ 29.817.458,06  

 

A proposta do CONSORCIO BH AMBIENTAL para o lote 03 apresentou algumas 

divergências de itens em relação ao previsto no edital e projeto básico, e por isso, foi necessário 

realizar diligência para esclarecimento de informações, conforme bem pontou a análise técnica 

orçamentária da SLU: 

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

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 preço entre insumos correspondentes. 

(Análise técnica orçamentária – Lote 03 - Edital 001/2019) 

 
A empresa não respondeu à diligência. A área técnica orçamentária da SLU entendeu, então, que 

a análise da exequibilidade de seus itens, notadamente os de insumo (precificação dos 

caminhões, depreciação e manutenção) restou prejudicada.  

 

O CONSÓRCIO BH AMBIENTAL apresentou valores de depreciação e manutenção dos 

caminhões muito abaixo do edital, inclusive, das seis primeiras empresas colocadas. 

Considerando o impacto de 20% desses itens (depreciação e manutenção dos caminhões) sobre o 

preço referencial, tem-se que essa diferença é relevante. Sem a justificativa da licitante e 

motivação conforme lógica de mercado, o valor cotado caracteriza inexequibilidade do preço. 

Veja a seguir trecho da analise técnica orçamentária da SLU: 

 

A licitante não respondeu à diligência e a análise da exequibilidade ficou 
prejudicada. No quadro a seguir temos os valores cotados pelas 
primeiras classificadas referentes a um dos modelos de caminhão: 
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Considerando que os valores, principalmente do custo Manutenção, 
estão abaixo do valor médio e, até mesmo do menor valor cotado pelas 
empresas relacionadas, nota-se incoerência do preço desses itens de 
insumo, segundo lógica de mercado. 

Considerando que esses itens cotados pela licitante para o caminhão 
PBT 16 Toneladas possuem uma diferença de 55% para depreciação e 
80% para manutenção tendo em vista os valores de referência indicados 
no edital. Considerando que, para os demais caminhões, a licitante 
também cotou preços com descontos aproximados do caminhão de 16 
toneladas, sem justificar. 

Considerando que somados a Depreciação e a Manutenção 
representam aproximadamente 20% do custo total referencial, ao cotar 
valores abaixo do valor de mercado para estes insumos, sem a devida 
justificativa e comprovação, tem-se o comprometimento da 
exequibilidade da proposta. Neste sentido, entendemos que a proposta 
torna-se inexequível. 

(Análise técnica orçamentária – Lote 03 - Edital 001/2019) 
 

 

O Edital SLU 001/2019 remete-se às regras definidas no art. 48 da Lei 8666/1993 quando define 

os parâmetros para análise de preços inexequíveis, expressamente em seu item 2, XII - Critérios 

para Julgamento. Além disso, prevê fórmulas para quantificar a remuneração mensal dos 

caminhões, as quais partem de premissas de mercado, tais quais: (Vo) = Valor aquisição do 

CAMINHÃO/ Valor aquisição do COMPACTADOR); (K) = K de manutenção, (n) = Vida útil, 

etc. 

 

O art. 48, II, da lei 8666/1993, por sua vez, ao qual faz alusão o edital, afirma que preços 

manifestamente inexequíveis são “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”. Em outros termos, para o presente certame licitatório, o preço de insumo 

EMPRESA DEPRECIAÇÃO MANUTENÇÃO

SLU 4.923,85R$                    5.539,33R$                    

VINA EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA 4.642,65R$                    2.476,08R$                    

EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS 2.467,71R$                    2.313,48R$                    

KTM ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA S/A 2.434,29R$                    2.840,01R$                    

CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A 2.624,98R$                    2.249,98R$                    

CONSÓRCIO BH MAIS LIMPA 2.660,00R$                    3.420,00R$                    

LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA 3.092,52R$                    1.325,37R$                    

VALOR MÉDIO 2.987,02R$                    2.437,48R$                    

CONSÓRCIO BH AMBIENTAL 2.208,33R$                    1.104,17R$                    

% DIFERENÇA LICITANTE/SLU -55,15% -80,07%

CAMINHÃO COMPACTADOR - PBT MÍNIMO DE 16 TONELADAS (1 TURNO)
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inexequível é aquele que comprovadamente não pode ser aferido ou justificado conforme lógica 

de preço de mercado. Veja regra do edital: 

 

 

 

Além disso, a licitante não respondeu à diligência quanto ao recibo de entrega de Escrituração 

Fiscal Digital – Contribuições (EFD), prejudicando a análise das alíquotas de PIS e COFINS,  

descumprindo, assim, a Consideração nº 2, do Detalhamento do BDI, Anexo II – A, do Edital 

SLU 001/2019. Veja a seguir: 

 

 

 

Sem a justificativa da licitante e motivação conforme lógica de mercado para os itens de 

manutenção e depreciação dos caminhões, o valor cotado caracteriza inexequibilidade do preço, 

bem como a ausência de entrega dos EFD´s. Conclui-se que a proposta do CONSÓRCIO BH 

AMBIENTAL está desclassificada, com base no XII – CRITÉRIO PARA JULGAMENTO, 
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item 2, do Edital SLU 001/2019,  c/c art. 48, II, da lei 8666/1993, bem como na Consideração nº 

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

 

 

3.4. KTM ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA - R$ 29.852.142,88  

 

 

A proposta da KTM ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA para o lote 03 apresentou algumas 

divergências de itens (Vo dos caminhões, depreciação, manutenção e seguro contra terceiros) em 

relação ao previsto no edital e projeto básico, e por isso, foi necessário realizar diligência para 

esclarecimento de informações.  

 

Após diligência, quanto ao Vo, a análise técnica orçamentária da SLU atestou que esse item foi 

cotado conforme preço de caminhões usados, o que é permitido pelo edital. Quanto à 

depreciação, manutenção e seguro contra terceiros, não houve caracterização de preço 

inexequível, considerando as justificativas apresentadas pela empresa. Veja trecho da análise 

técnica de orçamentos da SLU: 

 

• Sobre o custo Depreciação: Informa que a empresa investe em 
manutenções de qualidade, avaliando os equipamentos 
preventivamente e de forma preditiva, desde a aquisição até o 
momento de desmobilização, investe em treinamentos dos motoristas 
para uma condução profissional a fim de preservar o equipamento, 
sendo factível prolongar a vida econômica do equipamento. 

• Sobre o custo Manutenção: Informa que utilizou as fórmulas de cálculo 
em conformidade com as composições de custo referenciais. Afirma que 
possui expertise, sendo a atual prestadora do serviço neste lote, 
possuindo vasto conhecimento, sendo exequível o custo informado. 

• Sobre o custo Seguro contra terceiros: Informa que a partir da expertise 
da empresa e dos treinamentos e capacitação profissional dos 
motoristas da empresa, possui baixo índice de sinistralidade e 
consequentemente elevada classe de bônus. Apresenta amostra de 
apólice de seguro, comprovando os valores cotados. 

Considerando as observações relacionadas e as 
justificativas/esclarecimentos constantes na resposta à diligência, 
entendemos que a proposta é exequível. 

(Análise técnica orçamentária – Lote 03 - Edital 001/2019) 
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Quanto ao PIS e COFINS, a análise financeira da SLU atesta que a divergência foi para mais, 

logo, sem impacto algum quanto a sua exequibilidade. Quanto encargos sociais, a diferença 

apresentada pela KTM não é suficiente para acarretar a sua desclassificação. 

 

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 

proposta da KTM ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA para o lote 03.  

 

 

3.5. CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A - R$ 30.080.310,08  

 

A proposta da CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUO para o lote 03 apresentou algumas 

divergências de itens (Vo dos caminhões, custos de manutenção, depreciação, juros de capital e 

pneu 275/80r 22,5) em relação ao previsto no edital e projeto básico, e por isso, foi necessário 

realizar diligência para esclarecimento de informações.  

 

Após diligência, quanto ao Vo, a análise técnica orçamentária da SLU atestou que esse item foi 

cotado conforme preço de caminhões usados, o que é permitido pelo edital. Quanto à 

depreciação, manutenção e seguro contra terceiros, não houve caracterização de preço 

inexequível, considerando as justificativas apresentadas pela empresa. Veja trecho da análise 

técnica de orçamentos da SLU a seguir: 

 

• Sobre o item 5.3 – Valores de aquisição (V0): Informa que os 
valores apresentados estão dentro dos parâmetros de mercado, 
proporcionais à idade/ vida útil exigidas no edital, tratando-se de custos 
pautados na experiência da empresa. 

• Sobre o item 5.3 – Custos associados aos veículos: Alega que no 
edital não há parâmetro fixo e vinculante para os referidos itens, 
estando sua cotação dentro da liberdade da proposta. Acrescenta que o 
lucro ofertado pode ser utilizado para repor eventuais custos não 
previstos. 

• Sobre o item 5.4 – Diferenciação de custo de insumo 
correspondente - Alega que os custos diferentes se devem às cotações 
específicas tendo como referência as particularidades dos serviços aos 
quais se referem. 

Considerando as observações relacionadas e as 
justificativas/esclarecimentos constantes na resposta à diligência, 
entendemos que a proposta é exequível. 

(Análise técnica orçamentária – Lote 03  - Edital 001/2019) 
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Quanto ao aspecto financeiro da proposta, 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 empresa informou que os encargos sociais apresentados baseiam-

se na realidade da mesma. Declarou a exequibilidade da proposta, assumindo o ônus das 

diferenças em sua margem de lucro. Portanto, sua proposta está validada no ponto de vista 

financeiro, conforme assevera a análise técnica financeira da SLU. 

 

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 

proposta da CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUO para o lote 03.  

 

 

3.6. CONSÓRCIO BH MAIS LIMPA - R$ 30.785.937,56  

 

A proposta do CONSÓRCIO BH MAIS LIMPA para o lote 03 apresentou algumas 

divergências de itens (plano de saúde dos coletores, que está abaixo do valor estipulado pela 

CCT, e depreciação) em relação ao previsto no edital e projeto básico, e por isso, foi necessário 

realizar diligência para esclarecimento de informações.  

 

Apesar da empresa não ter respondido à diligência, o impacto do plano de saúde, de 0,08% é 

irrelevante diante do lucro apresentado pela empresa de 6,74%. Quanto à depreciação, a cotação 

está acima de algumas das primeiras colocadas, o que demonstra certa correspondência ao valor 

de mercado.  

 

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 

proposta CONSÓRCIO BH MAIS LIMPA para o lote 03.  

 

 

3.7. LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA - R$ 31.404.560,08  

 

A proposta da empresa LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA para o lote 03 

apresentou algumas divergências de itens (Adicional Noturno abaixo do previsto pela CCT, taxa 

de juros, coeficiente de manutenção e seguro contra terceiros dos veículos) em relação ao 
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previsto no edital e projeto básico, e por isso, foi necessário realizar diligência para 

esclarecimento de informações.  

 

Quanto ao adicional noturno, considerando que o serviço noturno do lote 03 é consideravelmente 

menor que do lote 01 e lote 02, o impacto a divergência do adicional noturno da proposta 

(0,74%) é perfeitamente absorvível na margem de lucro da empresa (6,72%), de modo que não 

acarreta inexequibilidade da proposta.  Quanto à taxa de juros, coeficiente de manutenção e 

seguro contra terceiros dos veículos, não houve caracterização de preço inexequível, 

considerando as justificativas apresentadas pela empresa. Veja trecho da análise técnica de 

orçamentos da SLU a seguir:  

Considerando que a margem de lucro (6,72%) é superior ao percentual de acréscimo 
no custo (0,74%), apesar da divergência de valores, o equívoco não compromete a 
exequibilidade da proposta.  
 

• Sobre o item 7.3 - Custo relativo à manutenção dos veículos: Alega que é 
baseado no histórico da empresa, sendo uma estimativa. Informa que a empresa adota 
caminhões de 2018, que tornam as despesas menores. 

• Sobre o item 7.3 - Taxa de juro: Informa que a empresa almeja rendimento 
superior ao da caderneta de poupança, que era 4,19% no ano de 2019.  

• Sobre o item 7.3 – Seguro contra terceiros: Informa que estimou o custo 
considerando os gastos médios que possui em seu histórico de veículos que se 
envolvem em acidentes contra terceiros. 

(Análise técnica orçamentária – Lote 03 - Edital 001/2019) 

 

Houve divergência também quanto aos encargos sociais. A licitante cotou a alíquota de 0,52% 

para o SAT ADICIONAL (INSS), sendo que, conforme a área técnica financeira, o correto seria 

6%. Fazendo a correção da alíquota no DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS, o 

TOTAL DOS ENCARGOS (A + B + C + D) passa de 70,69% para 77,32%. Ocorre que o 

impacto dessa correção, de 2,43%, também é absorvível na margem de lucro da empresa, de 

6,72%. Veja trecho da análise técnica de orçamentos da SLU a seguir: 

 

(Análise técnica orçamentária – Lote 03  - Edital 001/2019) 
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Assim, considerando a possibilidade de absorção dos mencionados erros (Adicional noturno e 

encargos sociais – SAT) no lucro da empresa, 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 proposta LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA 

LTDA para o lote 03.  

 

 

3.8. B.A MEIO AMBIENTE LTDA - R$ 33.409.644,96  

 

A proposta da empresa B.A MEIO AMBIENTE LTDA para o lote 03 apresentou algumas 

divergências de itens (alíquotas de PIS e COFINS cheia, apesar de ser enquadrada no regime não 

cumulativo) em relação ao previsto no edital e projeto básico, e por isso, foi necessário realizar 

diligência para esclarecimento de informações.  

 

Porém, ela não respondeu à diligência. Houve, então, descumprimento da consideração nº 2, do 

Detalhamento do BDI, Anexo II – A, do Edital SLU 001/2019, que determina a impossibilidade 

de cotar alíquotas cheias de PIS e COFINS para empresas submetidas ao regime não 

acumulativo.  
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Assim, por inconsistência da alíquota de PIS e COFINS, considerando a ausência de resposta da 

licitante em relação à diligência solicitada pela comissão de licitação, a proposta de preço da B.A 

MEIO AMBIENTE LTDA está desclassificada, com base na Consideração nº 2, do 

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

 

 

3.9. SANEPAV SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - R$ 33.955.058,65  

 

A proposta da empresa SANEPAV SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA para o lote 03 

apresentou algumas divergências de itens (Adicional Noturno abaixo do previsto pela CCT, 

divergência do custo de depreciação do caminhão entre 1 turno e 2 turnos) em relação ao 

previsto no edital e projeto básico, e por isso, foi necessário realizar diligência para 

esclarecimento de informações.  

 

Apesar da licitante não ter respondido à diligência, sua proposta é exequível.  

 

Quanto ao adicional noturno, considerando que o serviço noturno do lote 03 é consideravelmente 

menor que do lote 01 e lote 02, o impacto a divergência do adicional noturno da proposta 

(0,46%) é perfeitamente absorvível na margem de lucro da empresa (5,0%), de modo que não 

acarreta inexequibilidade da proposta.  Além disso, a divergência de depreciação não causa 

inexequibilidade de proposta, por se tratar de apenas 3 caminhões nessa situação, além do fato de 

que a cotação não apresenta desconto relevante (menos de 30%), tendo como parâmetro os 

valores previstos no edital.   

 

Veja trecho da análise técnica de orçamentos da SLU a seguir: 

 

 

(Análise técnica orçamentária – Lote 03 - Edital 001/2019) 
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Houve divergência também de alíquota dos encargos sociais entre a cotação da empresa e o 

referencial do Edital, porém, para mais, o que não prejudica a proposta, conforme atesta a análise 

técnica financeira da SLU. 

 

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 

proposta SANEPAV SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA para o lote 03.  

 

 

3.10. VALOR AMBIENTAL LTDA - R$ 34.143.218,60  

 

A proposta da empresa VALOR AMBIENTAL LTDA para o lote 03 não apresentou 

divergência relevante de itens em relação ao previsto no edital e projeto básico, e por isso, não 

foi necessário realizar diligência para esclarecimento de informações. 

 

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 

proposta VALOR AMBIENTAL LTDA para o lote 03.  

 

 

 

3.11. CONSÓRCIO LIMPA BH - R$ 35.114.309,96  

 

A proposta da empresa CONSÓRCIO LIMPA BH para o lote 03 apresentou divergência 

relevante somente em relação ao SAT, referente aos encargos sociais.  

 
A licitante cotou a alíquota de 3% para o SAT ADICIONAL (INSS), sendo que o correto seria 

6%. Fazendo a correção da alíquota no DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS, o 

TOTAL DOS ENCARGOS (A + B + C + D) passa de 77,32% para 80,94%. Ocorre que o 

impacto dessa correção, de 0,74%, é absorvível na margem de lucro da empresa, de 5,3%. 

 

A documentação está em conformidade com o edital, porém há um 
equívoco, identificado pelo Departamento Financeiro da SLU/PBH, no 
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS. A licitante cotou a alíquota 
de 3% para o SAT ADICIONAL (INSS), sendo que, o correto seria 6%. 
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Fazendo a correção da alíquota, o TOTAL DOS ENCARGOS (A + B + C + D) 
passa de 77,32% para 80,94%. 

A correção da alíquota de Encargos Sociais no custo da mão de obra 
elevaria o custo em 0,74%, conforme demonstrado no quadro abaixo. O 
impacto é inferior à margem de lucro (5,3%), logo o equívoco não 
inviabiliza a proposta de preços.  
 
[...] 

 

(Análise técnica orçamentária – Lote 03 - Edital 001/2019) 

 

Assim, considerando a possibilidade de absorção do mencionado erro (encargos sociais – SAT) 

no lucro da empresa, 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 proposta CONSÓRCIO LIMPA BH para o lote 03. 

 

 

3.12. TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI - R$ 35.533.216,91  

 

A proposta da empresa TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI para o lote 03 apresentou 

algumas divergências de itens (alíquotas de PIS e COFINS cheia, apesar de ser enquadrada no 

regime não cumulativo) em relação ao previsto no edital e projeto básico, e por isso, foi 

necessário realizar diligência para esclarecimento de informações.  

 

Porém, ela não respondeu à diligência. Houve, então, descumprimento da consideração nº 2, do 

Detalhamento do BDI, Anexo II – A, do Edital SLU 001/2019, que determina a impossibilidade 

de cotar alíquotas cheias de PIS e COFINS para empresas submetidas ao regime não 

acumulativo.  
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Além disso, há um equívoco na multiplicação dos quantitativos de serviços fixados e os preços 

unitários. O valor total correto é R$ 35.533.569,48, diferença de R$ 352,57 a maior no valor da 

proposta apresentada, o que poderia ser absorvido em seu lucro.  Contudo, em razão do erro de 

alíquota de PIS e COFINS, considerando a ausência de resposta da licitante em relação à 

diligência solicitada pela comissão de licitação, a proposta de preço da TRAIL 

INFRAESTRUTURA EIRELI está desclassificada, com base na Consideração nº 2, do 

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

 

 

3.13. CONSTRUTORA CONTORNO - R$ 36.460.069,30  

 

A proposta da empresa CONSTRUTORA CONTORNO para o lote 03 apresentou algumas 

divergências de itens (multiplicação dos quantitativos de serviços, inexistência de insalubridade 

na base do cálculo para o custo do adicional noturno, mesmos custos de depreciação e 

manutenção para veículos de 1 e 2 turnos), e por isso, foi necessário realizar diligência para 

esclarecimento de informações.  

 

Apesar da licitante não ter respondido à diligência, a proposta apresenta-se exequível. Os erros 

em questão são possíveis de absorção na margem de lucro da empresa. 
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Há divergência também em relação ao SAT, referente aos encargos sociais. A licitante não cotou 

a alíquota para o SAT ADICIONAL (INSS), sendo que o correto seria 6%. Fazendo a correção 

da alíquota no DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS, o TOTAL DOS ENCARGOS 

(A + B + C + D) passa de 85,58% para 93,20%. Ocorre que o impacto dessa correção, de 1,27%, 

é absorvível na margem de lucro da empresa, de 8,0%, logo o equívoco não inviabiliza a 

proposta.  

 

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 

proposta CONSTRUTORA CONTORNO para o lote 03.  

 

 

 

3.14. ORBIS AMBIENTAL S/A - R$ 38.150.984,40  

 

A proposta da empresa ORBIS AMBIENTAL S/A para o lote 03 apresentou algumas 

divergências de itens (coeficiente de aceleração de depreciação (A) para veículos utilizados em 2 

turnos menor que o coeficiente para veículos utilizados em 1 turno) em relação ao previsto no 

edital e projeto básico, e por isso, foi necessário realizar diligência para esclarecimento de 

informações.  

 

Uma vez que a margem de lucro (8,0%) é superior ao percentual de acréscimo do respectivo erro 

(0,67%), o equívoco não compromete a exequibilidade da proposta. 

 

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 

proposta ORBIS AMBIENTAL S/A para o lote 03.  

 

 

 

3.15. CONSÓRCIO LIMPA MAIS BH - R$ 38.639.343,18 

 

A proposta da empresa CONSÓRCIO LIMPA MAIS BH para o lote 03 não apresentou 

divergência relevante de itens em relação ao previsto no edital e projeto básico, e por isso, não 

foi necessário realizar diligência para esclarecimento de informações. 
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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 

proposta CONSÓRCIO LIMPA MAIS BH para o lote 03.  

 

 

4. DA CONCLUSÃO 

 

Diante da análise das propostas apresentadas para o Lote 03, a Comissão Especial de Licitação 

profere o julgamento, desclassificando as empresas LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS 

LTDA (vencedora do lote 01, nos termos do item 7.4, da Clausula XI - PROCESSAMENTO DA 

LICITAÇÃO), CONSORCIO BH AMBIENTAL, B.A MEIO AMBIENTE LTDA E TRAIL 

INFRAESTRUTURA EIRELI, classificando as demais licitantes, conforme tabela a seguir: 

 

 

EDITAL 001/2019 - COLETA - LOTE 03 
ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO - DECISÃO PRELIMINAR 

ORDEM LICITANTES  Valor da proposta Classificada 

1 Vina Equipamentos e Construções  R$ 29.356.782,16 SIM 

2 EPPO Saneamento Ambiental e Obras Ltda R$ 29.671.944,64 SIM 

3 KTM Administração e Engenharia R$ 29.852.142,88 SIM 

4 Consita Tratamento de Resíduos S/A R$ 30.080.310,08 SIM 

5 Consórcio BH Mais Limpa R$ 30.785.937,56 SIM 

6 Litucera Limpeza e Engenharia Ltda. R$ 31.404.560,08 SIM 

7 Sanepav Saneamento Ambiental Ltda R$ 33.955.058,65 SIM 

8 Valor Ambiental Ltda R$ 34.143.218,60 SIM 

9 Consórcio Limpa BH R$ 35.114.309,96 SIM 

10 Construtora Contorno R$ 36.460.069,30 SIM 

11 Orbis Ambiental S/A R$ 38.150.984,40 SIM 

12 Consórcio Limpa Mais BH R$ 38.639.343,18 SIM 

    

XXXX 
Localix Serviços Ambientais Ltda (primeira 
colocada do lote 01 - desclassificada do lote 

03) 
R$ 26.409.428,76 NÃO 

XXXX Consorcio BH Ambiental  R$ 29.817.458,06 NÃO 
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XXXX B.A Meio Ambiente Ltda R$ 33.409.644,96 NÃO 

XXXX Trail Infraestrutura Eireli R$ 35.533.216,91 NÃO 

XXXX 
Enegix Ambiental (Inabilitado) (Envelope 

retirado) 
XXX XXX 

 

 

A proposta classificada de menor valor global para o Lote 03 da presente concorrência é da 

licitante VINA EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÕES, cujo preço é de R$ 29.356.782,16 (vinte 

e nove milhões e trezentos e cinquenta e seis mil e setecentos e oitenta e dois reais e dezesseis 

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, 02 de dezembro 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 
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GIZELE MARIA PEREIRA 
MEMBRO DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO  
M. 11.544-X 


