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

 

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

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

Nº 130, de 12 de novembro de 2019, vem, encaminhar os recursos administrativos, impugnações 

aos recursos administrativos e demais manifestações interpostas pelas licitantes em face do 

resultado preliminar de classificação do certame, referente ao Lote 03, bem como as razões abaixo 

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

 

 
1. DA SÍNTESE DO PROCEDIMENTO. 
 

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

no DOE em 14/11/2019, iniciando, assim, o procedimento externo da concorrência para contratação 

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

Federal 8.666/1993. 

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

em 15/10/2020, 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 Consórcio 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  
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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 

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.  

 

A comissão especial de licitação realizou, com base no art. 43, §3º da Lei Federal 8.666/1993, 

diligências com as licitantes habilitadas para esclarecimentos de natureza financeira, contábil e 

orçamentária, conforme síntese já exposta no teor da decisão preliminar do Lote 03.  

 

As respostas apresentadas pelas empresas para cumprimento das diligências se encontram 

disponíveis, nos autos do processo administrativo e nos seguintes endereços (site da PBH): 

https://prefeitura.pbh.gov.br/slu/licitacao/concorrencia-001-2019 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1ogatbfSzFX-yGpe05xED0TrU7amGkuOo 
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Feita a análise das propostas e das respostas às diligências apresentadas para o Lote 03, a Comissão 

Especial de Licitação proferiu o julgamento preliminar de classificação. 

 

 
2. DO JULGAMENTO PRELIMINAR DO LOTE 03. 
 

Conforme julgamento preliminar, as licitantes LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA, 

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

EIRELI foram desclassificadas do Lote 03. 

 

A LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA foi desclassificada do 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. 

 

O CONSORCIO BH AMBIENTAL cotou valores de depreciação e manutenção dos caminhões 

muito abaixo daqueles indicados no edital, bem como não encaminhou o 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. Sem a justificativa da licitante e motivação conforme lógica de mercado para 

os itens de manutenção e depreciação dos caminhões, o valor cotado caracterizou inexequibilidade 

do preço, sendo desclassificada com base no XII – CRITÉRIO PARA JULGAMENTO, 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. 

 

A B.A MEIO AMBIENTE LTDA descumpriu a 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.  

 

A TRAIL descumpriu a 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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Por estar em pleno atendimento ao Edital SLU 001/2019, bem como verificada as exequibilidades 

dos preços, as demais licitantes foram classificadas para o Lote 03. 

 

2.1. Quadro síntese da classificação do Lote 03 na decisão preliminar 

 

Conforme julgamento preliminar, o Lote 03 apresentou a seguinte ordem de classificação:  

 

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 

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 na primeira colocação do Lote 03 é da licitante VINA EQUIPAMENTOS E 

CONSTRUÇÕES, cujo preço é de R$ 29.356.782,16 (vinte e nove milhões e trezentos e cinquenta 
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e seis mil e setecentos e oitenta e dois reais e dezesseis centavos). 

 

 
 
 

3. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ADMINSITRATIVOS, CONTRARRAZÕES 

(IMPUGNAÇÕES), MANIFESTAÇÕES E REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS APÓS 

DECISÃO PRELIMINAR DO LOTE 03. 

 

Após o julgamento preliminar do Lote 03, ocorreram os seguintes atos a seguir: 
 
A) Interposição de recursos (todos tempestivos): 

- EPPO contra a classificação da VINA; 

- KTM contra a classificação da VINA e EPPO; 

 

B) Interposição de contrarrazões (todos tempestivos): 

- VINA contra o recurso da EPPO e KTM; 

- EPPO contra o recurso da KTM. 

 
 
 

4. DA ANÁLISE DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRARRAZÕES 

(IMPUGNAÇÕES) E MANIFESTAÇOES (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 

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. 

 
São 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. 
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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 pelo Edital de Licitação SLU 001/2019, bem como pela Lei 

Federal 8.666/1993, para julgamento da classificação das propostas no presente certame. 

 
A desclassificação das empresas LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA, CONSORCIO BH 

AMBIENTAL, BA MEIO AMBIENTE LTDA e TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI não foram 

objeto de recurso administrativo ou impugnação, confirmando, assim, a decisão preliminar do Lote 

03 quanto a essas licitantes. 

 

Passa-se, a seguir, à análise dos recursos administrativos, contrarrazões, manifestações e resposta à 

diligência feita após julgamento preliminar do Lote 03. 

 
 

4.1. Do recurso administrativo da EPPO contra a classificação da VINA – Lote 03. 

 

Em síntese, alega a recorrente EPPO que a sua concorrente VINA deve ser desclassificada do Lote 

03 com base nas seguintes linhas argumentativas: 

 

- Afronta ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, uma vez que todos os licitantes  

consideraram os  elementos  de  custos  e  composição  de  preços  identificados  nas planilhas do 

edital, somente a Recorrida não os considerou; que o Edital deixa claro a necessidade de 

ABSOLUTA FIDELIDADE (Anexo II-A) das propostas às planilhas integrantes do Edital; 
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- Descumprimento do quantitativo de coletores e motoristas reservas; as demais empresas não 

alteraram o quantitativo de mão de obra reserva, com exceção da Recorrida VINA; que a 

inexistência de motorista reserva noturno prejudicará a continuidade do serviço; 

 

- Descumprimento do quantitativo de motoristas e de veículos para transporte de pessoal; que é 

improcedente a justificativa da VINA baseada na possibilidade de transporte através dos 

caminhões; que o impacto dessa diferença dobraria o preço do transporte de pessoal da proposta da 

VINA; 

 

- Ausência de custo de EPI (luvas de vaqueta com punhos de raspa); que o referido erro aponta para  

“cultura  empresarial  absolutamente incompatível com o tratamento humano e respeito com o 

trabalhador, beirando o surrealismo ao se lembra do contexto da crise sanitária da COVID-19”; que 

a exclusão do custo deveria ser aproveitadas pelas demais licitantes, sob pena de afronta a 

isonomia; 

 

-  Diferenciação de elementos de Juros e de  K de manutenção dos veículos nos outros lotes; que a 

variação desses itens (Juros e K de manutenção) entre as propostas de cada lote da Recorrida torna 

o seu preço inconsistente,  aleatório e  infundado economicamente; que a VINA reduziu o custo do 

engenheiro de R$ 14.839,31 para R$ 10.000,00, não tendo apresentado memória de calculo desse 

profissional; que a planilha de custo do salário do engenheiro é essencial para demonstrar se o valor 

é factível; a Recorrida considerou apenas 2,2 unidades de vale transporte por dia, por trabalhador, 

sendo que o edital prevê 3 unidades para esse item; 

 

- Afronta direta ao princípio da isonomia, já que a proposta da recorrida não é a mais vantajosa; que 

os erros apontados representam o acréscimo de R$ 332.014,85 no valor global da proposta da 

Recorrida; que o novo valor global da proposta da VINA seria de R$ 29.688.797,01, superando o da 

Recorrente (R$ 29.671.797,07); que se a proposta da Recorrente fosse readequada para retirar 3 

coletores e 1 motorista reserva assim como foi feita pela Recorrida, a sua proposta computaria o 

valor final de R$ 29.353.065,52, sendo mais vantajosa que o da VINA; 

 

Requereu, ao final, a desclassificação da VINA, ou, sucessivamente, com base no princípio da 

isonomia, que se refaçam os cálculos da EPPO nas mesmas condições que da Recorrida, de modo 

que haja reclassificação das propostas, figurando a Recorrente em primeiro lugar.  
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As razões argumentativas da Recorrente não prosperam. 

 

a) Dos elementos vinculativos (obrigatórios) e referenciais (facultativos) previstos no Edital 

001/2019. 

 

O esforço da Recorrente em convencer que todos os quantitativos previstos nas CPU´s (composição 

de preço unitário) são vinculativos evidencia interpretação dissociada das regras previstas no edital. 

Conforme já exposto na decisão do Lote 01 e do Lote 02, o recorrente, ao fazer sua proposta, não se 

atentou para quais elementos o edital definiu como vinculativos, seguindo todos os quantitativos por 

sua própria conta. Além disso, atribui inadequadamente um erro inexistente à proposta da sua 

recorrente VINA que, de modo acertado, e por mérito orçamentário próprio, construiu um preço que 

atende aos critérios do edital. Não há aqui quebra de isonomia, pois a mesma regra do edital 

exposta para as duas empresas, foi cumprida de modo diferente pela recorrente EPPO por 

vontade própria. 

 
O edital e projeto básico, quando da elaboração dos quantitativos dos itens, seguem uma lógica de 

planejamento para aferir o preço global do serviço, que servirá como teto da licitação do tipo menor 

preço. Não quer dizer com isso que todos os elementos e quantidades contidos no projeto 

básico/executivo são vinculativos (de modo a obrigar o licitante necessariamente), pois, a 

experiência e modo de administrar o trabalho pelas próprias empresas é elemento importante para a 

composição do custo, de modo que se obtenham melhores preços sem prejuízo da qualidade do 

serviço. 

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

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

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

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

urbana. 

Os quantitativos previstos no Edital como obrigatórios são os referenciados nos quadros que 

compuseram o Projeto Básico e Executivo do Edital, no Anexo-III. Tal regra é definida com clareza 

na Clausula 5. “CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO E QUANTITATIVOS” do 

projeto básico, no trecho destacado a seguir:  
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5. CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO E 
QUANTITATIVOS 
 
5.1. Integram este Projeto Básico de Licitação e Projeto Executivo de 

Serviços, os seguintes itens relativos à área de atuação dos Lotes 1, 2 e 3 
nos quais será contratada a prestação dos serviços: 
 

LOTE 1: Barreiro, Centro-Sul e Oeste 
LOTE 2: Leste, Nordeste e Noroeste 
LOTE 3: Norte, Pampulha e Venda Nova 
1) Mapa do Município de Belo Horizonte subdividido em Regiões 
Administrativas, relativo à contratação do serviço de coleta domiciliar  e 
indicação das áreas de atuação das Contratadas nos Lotes 1, 2 e 3. 
 
2) Mapa com a localização dos estabelecimentos geradores de RSS, para 
coleta dos resíduos comuns. 
 
3) Quadro I - Endereços das Gerências Regionais de Limpeza Urbana da 
SLU nas Regiões Administrativas. 
 
4) Quadro II - Distâncias Médias de Transporte - DMT das áreas 
contempladas pelos serviços contratados, nas Regiões Administrativas, ao 
local de destinação final. 
 
5) Quadro III - Quantitativos Estimados de Massa e Produtividade 
Média –Coleta Domiciliar. 
 
6) Quadro IV.A - Quantitativos de Caminhões, de Guarnição e de 
Extensão Percorrida - coleta domiciliar e de resíduos comuns em 
estabelecimentos geradores de RSS. 
 
7) Quadro IV.B - Quantitativos de Caminhões, de Guarnição e de 
Extensão Percorrida - coleta de resíduos comuns em estabelecimentos 
geradores de RSS. 
 
8) Quadro V - Descrição de Equipamentos de Proteção Individual – EPI, 
de Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC e Descrição/Quantitativos 
Estimados de Materiais - coleta domiciliar, diferenciada e de resíduos 
comuns em estabelecimentos geradores de RSS. 
 
9) Quadro  VI - Dimensionamento de Equipes e Veículos - Coleta 
Diferenciada – Resumo dos Quantitativos. 
 
10) Quadro VII - Quantitativos de Tempo Trabalhado e Extensão 
Percorrida - Coleta Diferenciada. 
 
11) Quadro VIII -. Quantitativos de pessoal ,veículo e tempo trabalhado – 
Ação Informativa. 
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12) Quadro IX - Descrição de Equipamentos de Proteção Individual – 
EPI, de Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC  e 
Descrição/Quantitativos estimados de equipamentos – Ação Informativa. 
 
13) Figuras - Exemplo de Programação Visual para os caminhões 
coletores compactadores - Coleta Domiciliar e Diferenciada. 
 
Os quantitativos especificados nos quadros deverão ser adotados 
obrigatoriamente pela Contratada e eventuais alterações após a 
contratação deverão ser solicitadas pela Contratada para avaliação da 
Contratante. 
 
 

Logo, os quantitativos que não estejam previstos nesses quadros do Projeto Básico, no Anexo III, 

nos termos do dispositivo acima, tais quais aqueles referenciais expostos nas Composições de 

Preços Unitários – CPU´s, no ANEXO II, não são vinculativos, caso não haja ressalva específica 

no Edital.  Só existem quadros no Anexo-III do Edital, que é o projeto básico do certame.  

 

Por isso, a comissão respondeu com acerto o questionamento tratado pela SIGMA INFRAESTRU- 

TURA, em 12/12/2019, já que, a própria empresa se referia aos quadros de orçamento, que só 

existem no Anexo-III do edital, que, de fato, se configuram como elementos vinculativos, nos termos 

do supracitado dispositivo do edital. Veja a seguir a resposta dada: 
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Já em relação ao Anexo-II A do edital, a Recorrente alega que o edital exige a “ABSOLUTA 

FIDELIDADE”  das propostas no que se refere a unidades e quantidades, cuja inobservância 

resultaria na desclassificação do licitante. Veja a seguir: 

 

 

(Recurso da EPPO contra julgamento preliminar do Lote 03) 

De fato, há previsão no edital (Clausula X, item 2) vinculando os licitantes quanto à elaboração 

daquelas planilhas, com absoluta fidelidade, mas veja do que se trata as planilhas do Anexo II-A: 
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(Anexo II –A) 

 

Trata-se de planilhas de orçamento final que fixam o valor global e os preços dos itens que compõem 
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o serviço (coleta domiciliar, coleta diferenciada, campanhas informativas e administração local). 

Não se tem quantitativos descumpridos aqui pela VINA, já que ela apresentou adequadamente esses 

quadros em sua proposta.  Assim, a Recorrente se equivoca quando alega que a Recorrida não 

cumpriu os termos de “absoluta fidelidade” exigidos na Clausula X, item 2.  

 

Nesse sentido, a equipe técnica de orçamento da SLU esclarece:  

 

A Recorrente alega que houve descumprimento de quantitativos fixados 

pelo Edital SLU 001/2019. Em relação a esta afirmativa, vale salientar que 

ficou claro tanto nos documentos do Edital quanto nas respostas dadas às 

licitantes na fase inicial de licitação, que somente os quadros relacionados 

no Projeto Executivo e o Anexo II-A teriam caráter vinculativo. Sendo 

assim, não se pode tomar como vinculativas as planilhas de composição 

orçamentária de referência, como quer determinar a recorrente. Vale dizer 

que a própria recorrente alterou parâmetros das composições 

orçamentárias de referência, quando adequou índices de manutenção (k), 

depreciação e juros de capital. 

A EPPO menciona descumprimento do item X, subitem 2 e seguintes do 

Edital na proposta da VINA. Neste sentido, tenta distorcer a exigência, 

afirmando ser necessária absoluta fidelidade em relação às unidades e 

quantidades às planilhas. A exigência de absoluta fidelidade no que se 

refere às descrições dos serviços, unidades e quantidades realmente 

consta no item X – PROPOSTAS DE PREÇOS – ENVELOPE nº 2 do 

Edital, porém faz referência apenas à planilha integrante do Anexo II-A. 

 

(PARECER DO SETOR DE ORÇAMENTO - LOTE 03 - JULGAMENTO RECURSOS) 

A previsão referencial de quantidades nas CPU´s (ANEXO II) se torna necessária para fins 

financeiros, para elaboração dos quadros de composição dos custos, e assim, do valor global da 

concorrência por tipo menor preço, que servirá de teto para que as empresas possam elaborar suas 

propostas.  

Cabe reforçar que não foi somente a licitante VINA que cotou quantitativos diferentes do previsto 

nas CPU´s do edital. Algumas empresas que participaram do certame também cotaram quantidades 

que entenderam ser suficientes para prestar o serviço para elementos que foram considerados 

referenciais, tais quais aqueles informados exclusivamente pelas CPU´s, conforme sua expertise, 
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nos termos permitidos pelo edital. 

Como exemplo, cita-se o item de veículo para deslocar pessoal do Lote 01, Lote 02 e Lote 03: 

 
VEÍCULOS PARA DESLOCAR PESSOAL 

LOTE 01 QUANTITATIVO COTADO 

PREVISAO DO EDITAL (NAS 
CPU´S) 

6 

LOCALIX 4 
VINA 2 

    
LOTE 02 QUANTITATIVO COTADO 

PREVISAO DO EDITAL (NAS 
CPU´S) 

5 

ORBIS 3 
VINA 2 

    
LOTE 03 QUANTITATIVO COTADO 

PREVISAO DO EDITAL (NAS 
CPU´S) 

7 

ORBIS 3 
VINA 3 

 
Assim, a alegação da EPPO de que somente a VINA cotou quantidades diferentes para elementos 

referenciais não corresponde à realidade vivenciada nos julgamentos dos lotes do presente edital, 

conforme demonstrado no quadro exemplificativo acima. 

 

Os elementos apontados pela empresa EPPO como vinculativos não o são, a saber: quantitativo de 

motoristas e de veículos para transporte de pessoal (diurno e noturno), coletores e motorista 

reservas (diurnos e noturnos); vale transporte, pois não integram o quadro orçamentário previsto no 

Anexo-III do Edital (projeto básico).   

 

A seguir, veja a análise técnica de cada um dos itens apontados no recurso da EPPO. 

 

 

b) Do descumprimento dos quantitativos de coletores e motoristas reservas. 

 

Conforme se depreende da análise técnica, os coletores e motoristas reservas informados nas CPU´s 

do edital não são vinculativos, já que não estão especificados em nenhum quadro do Projeto Básico. 

Não há irregularidade, portanto, na cotação de quantidades diferentes pela Recorrida em sua 
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proposta para esses itens. 

 

Quanto ao período noturno, a VINA apresenta justificativa plausível de que os motoristas reservas 

do período diurno poderiam atender perfeitamente a essa demanda noturna. Por fim, a equipe 

técnica reforça que o referido item, mesmo se fosse essencial e vinculativo, seu impacto de 0,36% 

seria irrelevante diante do lucro da empresa de 2,75%, de modo que sua omissão não ocasionaria a 

inexequibilidade da proposta da Recorrida. Veja a seguir: 

 

O Edital não coloca o quantitativo de reservas de forma vinculativa. Os 

quantitativos expostos nos quadros não poderão ser modificados, porém o 

quantitativo de pessoal reserva não está especificado em nenhum quadro do 

Projeto Básico, sendo esse um elemento referencial do Edital.  

Sobre o fato de não computar custo para os motoristas reservas no período 

noturno, a Vina Equipamentos e Construções LTDA informa em sua impugnação 

ao recurso, que os motoristas reservas do período diurno atenderão às demandas 

dos dois turnos.  

 

Figura 1: Trecho da impugnação da Vina Equipamentos e Construções LTDA 
 

Ainda assim, caso considerasse a necessidade de um motorista noturno reserva, 

conforme quantitativo nas composições de custo referenciais, o impacto na 

proposta da VINA seria de 0,36%, sendo este suportável pela margem de lucro de 

2,75%.  
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Desse modo, para além da coerência da justificativa orçamentária da VINA, 

entende-se que não há irregularidade ou preço irrisório no elemento em questão.  

(PARECER DO SETOR DE ORÇAMENTO - LOTE 03 - JULGAMENTO RECURSOS) 

 

Tal alegação da EPPO é, portanto, improcedente. 

 

 

c) Do descumprimento do quantitativo de motoristas e de veículos para transporte de pessoal. 
 

Conforme se depreende da análise técnica, os motoristas e os veículos para transporte de pessoal 

indicados nas CPU´s do edital não são vinculativos, já que não estão especificados em nenhum 

quadro do Projeto Básico. Não há irregularidade, portanto, na cotação de quantidades diferentes 

pela Recorrida em sua proposta para esses itens, que são referenciais e dependem da logística de 

cada empresa. 

 

Em relação ao transporte de coletores noturnos, a equipe técnica considerou válida 

operacionalmente a solução dada pela Recorrente em seus esclarecimentos, veja a seguir: 

 

 

No caso dos veículos de transporte de pessoal não há exigência em seguir o 

quantitativo do Edital, havendo liberdade de dimensionamento, segundo a logística 

de cada empresa. Tal dúvida foi esclarecida na ocasião dos questionamentos 

feitos pelas licitantes ainda em dezembro de 2019. 

 

Conforme já esclarecido em diligência, sobre a não previsão de custo de veículo 

para transporte de coletores no período noturno, a licitante informou que utilizará 
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os caminhões Volkswagen 17.260 e 24.260, da linha Compactor, que comportam 

3 passageiros na cabine. Informou 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 e a 

solução é válida do ponto de vista operacional. Como são 6 distritos de coleta 

atendidos no período noturno, o dimensionamento e justificativas apresentadas 

são coerentes e a ausência da previsão do custo de veículos para transporte de 

pessoal no período noturno foi devidamente justificada. 

(PARECER DO SETOR DE ORÇAMENTO - LOTE 03 - JULGAMENTO RECURSOS) 

 

Tal alegação da EPPO é, portanto, improcedente. 

 

 

d) Da ausência de custos de EPI: LUVAS DE VAQUETA COM PUNHO DE RASPA 
 

De fato, houve ausência de custo de EPI para as luvas de Vaqueta na cotação da Recorrida. 

Contudo, tal erro não ocasiona inexequibilidade da proposta, pois é de monta insignificante 

(0,08%), de modo que possa ser absorvido no lucro.  

A referida absorção da omissão do custo no lucro não evidencia quebra de isonomia, conforme 

tenta convencer a Recorrente. Isso porque o TCU entende que se trata de mecanismo válido diante 

do formalismo moderado e instrumentalidade das planilhas no esteio da licitação. Nessa concepção, 

a formalidade é meio para concretização da finalidade pública de encontrar a proposta mais 

vantajosa. As planilhas servem, assim, para viabilizar a análise da formatação do preço pela 

licitante, dentro dos parâmetros de composição de custo exigidos pelo edital e pelo ordenamento 

jurídico como um todo. Trata-se de submeter o formalismo a um ideal maior de cumprimento da 

finalidade pública. 

 
Por isso, eventuais erros materiais ou omissões nas planilhas não conduzem necessariamente à 

desclassificação da proposta, pois, dessa forma, estaria se privilegiando a forma sobre a finalidade. 

É necessário verificar, antes de tudo, se o erro evidencia a inexequibilidade da proposta, dando 

oportunidade para a licitante justificar seu preço e/ou apontar como poderia absorver os equívocos, 

sem tornar sua proposta inexequível, desde que não se altere o valor global da proposta. Veja 

precedentes a seguir: 

 
“A existência de erros materiais ou omissões nas planilhas de custos e preços das 
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licitantes não enseja a desclassificação das respectivas propostas, devendo a Administração 
contratante realizar diligências junto às licitantes para a devida correção das falhas, desde 
que não seja alterado o valor global proposto”  
(TCU – Acórdão 2546/2015). 
 
“[...] 
No Relatório que acompanha a Decisão 577/2001-P, delineia-se a hipótese fática ora 
apresentada, em que, constatado o erro, a licitante propõe-se a corrigi-lo, arcando com os 
custos necessários para manter sua proposta global: 
Evidentemente espera-se não haver diferenças entre a informação posta na planilha e aquela 
exigida pela lei ou pelo acordo. Mas, e se houver? Só há duas alternativas, cuja validade 
cabe discutir: 
1a) acata-se a proposta, mas o proponente tem que suportar o ônus do seu erro (que resulta 
em uma oferta menos competitiva, se o valor informado for maior que o exi- gido, ou em 
uma redução da margem de lucro inicialmente esperada, na situação in- versa); ou 
2a) desclassifica-se a proposta sumariamente, o que não deixa de ser uma medida drástica, 
se considerarmos que a licitação não é um fim em si mesma, mas meio para a 
Administração selecionar a oferta que lhe for mais vantajosa, dentro dos limites de atuação 
estabelecidos pelo legislador. 
42. Aponta-se, também, julgado convergente do Tribunal de Justiça do Distrito Fede- ral: 
DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS. ERRO 
MATERIAL NA PROPOSTA. IRRELEVÂNCIA. O ERRO MATERIAL CONS- TANTE 
DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO, FA- CILMENTE 
CONSTATÁVEL, NÃO É ÓBICE À CLASSIFICAÇÃO DA MESMA. 
(TJDFT 5043398 DF, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 18/11/1999, 
3a Turma Cível, Data de Publicação: DJU 09/02/2000 Pág. : 17) 
43. Assim, embora esteja previsto no art. 48, I, da Lei 8.666/1993, que as propostas 
que não atendam as especificações contidas no ato convocatório da licitação devem ser 
desclassificadas, fato é que o rigorismo excessivo na apreciação das propostas vem 
sendo mitigado, com fulcro em outros princípios, tais quais os da proporcionalidade, 
da razoabilidade e da supremacia do interesse público. 
44. Esse último princípio não pode ser afastado, no presente caso, sob a alegação de que 
malferiria o princípio da isonomia entre licitantes. Isso porque não se está falando em 
oportunizar apresentação de proposta de preços nova, por uma licitante, negando- se esse 
benefício à outra, mas apenas de correção de erros materiais, que não impactam no 
valor global da proposta. 
45. Ademais, diante de aparente conflito, não haveria que se mitigar o atendimento do 
melhor interesse da Administração, que, com a ampliação da competitividade, obteria 
proposta mais vantajosa. 
46. No caso avaliado, verifica-se que a rejeição da proposta da representante torna-se 
mais prejudicial ao interesse público, do que a sua manutenção, inobstante os erros 
apontados em seu conteúdo”. 
 
(Acórdão no 187/2014 - PLENÁRIO - 05/02/2014). 

 
 
Em suma, os julgados em referência harmonizam o caráter acessório das planilhas orçamentárias, o 

princípio do julgamento objetivo, com a busca da proposta mais vantajosa. Por toda essa conjuntura 

de princípios, extrai-se a convicção de que a existência de erros materiais nas planilhas não enseja a 

pronta desclassificação das respectivas propostas. 

Em diligência, a Recorrida comprovou a possibilidade de absorção do referido erro em seu lucro, 

dentro da perspectiva do formalismo moderado, considerando a manutenção do valor global da 

proposta.  Veja análise técnica da SLU a seguir: 
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Independente dos esclarecimentos da Recorrida, que afirmou erro na planilha de 

composição, o erro em questão é pouco relevante, podendo a diferença de custo 

ser absorvida pela margem de lucro da proposta e, desta forma, não afeta sua 

exequibilidade. O impacto na proposta da VINA seria de 0,08%, sendo este 

suportável pela margem de lucro de 2,75%. 

Cabe, por óbvio, esclarecer que não será permitida a nenhuma empresa a 

execução dos serviços sem os EPIs e EPCs necessários à segurança do 

trabalhador, estando as infrações sujeitas às multas previstas em contrato e as 

empresas contratadas, sujeitas a rígida fiscalização operacional. 

A Recorrente alega que o aceite de tal justificativa afronta a isonomia do processo 

licitatório, usando o argumento equivocado de que as demais licitantes também 

poderiam se utilizar do artifício de retirar tal item e consequentemente seu custo 

da proposta. Ocorre que em nenhum momento foi oportunizada à empresa esta 

opção. Pelo contrário, a diligência foi feita no sentido de saber como a empresa 

iria adquirir tal item mantendo o preço indicado em sua proposta. A empresa 

confirmou que absorveria o custo referente ao insumo em sua proposta, o que é 

factível analisando o impacto irrisório no orçamento final da licitante. 

(PARECER DO SETOR DE ORÇAMENTO - LOTE 03 - JULGAMENTO RECURSOS) 

 

Tal alegação da EPPO é, portanto, improcedente. 

 

e) Do K de manutenção diferente apresentado para os Lotes 2 e 3.  
 

Quanto ao K de manutenção dos veículos em valores diferentes apresentados pela VINA em sua 

proposta para o Lote 02 e Lote 03, tal diferença não evidencia qualquer violação a regra do edital.  

Além disso, a equipe técnica da SLU esclarece que as condições físicas dos lotes são diferentes, de 

modo que é razoável ter cotações diferentes para manutenção dos veículos em cada lote. Veja a 

seguir: 

Não se coloca como regra do Edital a utilização idêntica dos índices para 

propostas em lotes distintos. Como a própria recorrente afirma, há diferenças de 

uma área para outra que podem influenciar nos custos de manutenção, 

considerando eventuais influências das características das áreas de cada lote. 

Assim, não há incoerência na cotação de índices de manutenção distintos. 
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(PARECER DO SETOR DE ORÇAMENTO - LOTE 03 - JULGAMENTO RECURSOS) 

 

Tal alegação da EPPO é, portanto, improcedente. 

 

f) Da diferenciação de taxas de juros na remuneração dos veículos. 

Quanto ao item Juros (i) previsto nas planilhas de remuneração dos caminhões, não há regra do 

edital exigindo igual cotação para todos os veículos, e para todos os lotes, de modo que sua variação 

não acarreta qualquer irregularidade. Assim, não há violação ao Edital o fato da proposta da VINA 

apresentar referida diferenciação no Juros de seus caminhões. 

 A equipe técnica, apoiada no entendimento do economista da SLU, assevera a validade de tal 

cotação, veja a seguir: 

A EPPO alega que a proposta da VINA está irregular por apresentar diferenciação 

de taxas de juros na composição entre os modelos dos veículos e entre as 

propostas apresentadas para os lotes do Edital.  Conforme análise do economista 

da SLU: 

“Os custos dos juros que remuneram os fatores de capital utilizados para 

prestação desses serviços estão associados a características peculiares de 

cada organização empresarial, considerando, entre outros aspectos, as 

fontes de financiamento, propriedade do capital e direitos de uso.  

Os diversos equipamentos utilizados na prestação dos serviços podem ter 

custos de capital distintos. Sob o aspecto econômico, a princípio, não há 

nenhuma incoerência em considerar taxas diferentes para os dois tipos de 

veículos. Portanto, esse fato não torna a proposta da licitante 

economicamente infundada como alegado pela recorrente EPPO.” 

A diferença de percentual de juros entre veículos não afeta a exequibilidade da 

proposta e não se coloca como regra do Edital a utilização idêntica dos índices 

para os diversos tipos de equipamentos e lotes. 

(PARECER DO SETOR DE ORÇAMENTO - LOTE 03 - JULGAMENTO RECURSOS) 

 

Tal alegação da EPPO é, portanto, improcedente. 

 

g) Diferença do preço do engenheiro sem apresentar memória de cálculo. 
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A inexistência de memória de cálculo do salário do engenheiro na proposta da VINA não 

inviabiliza a análise do preço dessa licitante, principalmente tendo em vista que esse elemento é 

pouco significante na composição do valor global licitado. O impacto desse item é de 0,59% no 

valor total proposto pela SLU em seu edital. 

Além disso, a diferença entre a cotação da VINA e o preço informado no edital para esse item é de 

0,23% , de modo que não compromete a exequibilidade da proposta.  Veja análise técnica a seguir: 

 

Apesar de não ter apresentado a composição do item citado, a diferença entre os 

valores do orçamento da licitante e do orçamento de referência da SLU, bem 

como das demais empresas licitantes, não é significativa o suficiente para 

determinar a inexequibilidade da proposta da empresa. A diferença percentual do 

valor proposto pela licitante e pela SLU é 32,6%. Considerando o baixo impacto do 

custo do insumo - 0,59% - no custo total orçado pela SLU/PBH, a não 

apresentação da composição de custo auxiliar não inviabiliza a análise da 

proposta da Vina Equipamentos e Construções LTDA. 

Além disto, a diferença entre a cotação apresentada pela VINA e aquela exposta 

nas composições de custo como referência é no montante de R$ 58.071,72, que 

representa 0,23% do custo total proposto. Sendo assim, a referida variação não 

compromete a exequibilidade da proposta.  

(PARECER DO SETOR DE ORÇAMENTO - LOTE 03 - JULGAMENTO RECURSOS) 

 

Tal alegação da EPPO é, portanto, improcedente. 

 

h) Da diferenciação da cotação de vale transporte.  
 

Conforme se depreende da análise técnica, a quantidade de vale transporte não é elemento 

vinculativo, já que não está especificada em nenhum quadro do Projeto Básico. Não há 

irregularidade, portanto, na cotação de quantidades diferentes pela Recorrida em sua proposta para 

esse item, que é referencial e depende da logística de cada empresa. 

Veja análise técnica a seguir: 

O Edital não coloca parâmetro de forma vinculativa. Cabe à empresa dimensionar 

conforme sua logística de trabalho. As soluções podem ser diversas, tais como 

contratação de trabalhadores residentes próximos ao local de prestação dos 
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serviços, utilização de outras modalidades ou meios públicos de transporte 

integrados (metrô, move, transporte próprio e outros), adoção de mais de um 

ponto de apoio. 

Ainda assim, a Vina Equipamentos e Construções LTDA apresentou o 

dimensionamento de vale transporte em sua impugnação ao recurso, sendo que a 

solução é válida do ponto de vista operacional.  

(PARECER DO SETOR DE ORÇAMENTO - LOTE 03 - JULGAMENTO 

RECURSOS) 

 

Tal alegação da EPPO é, portanto, improcedente. 

 

i) Da afronta ao princípio da isonomia.   
 

Não há razão que sustente a alegação da EPPO de que houve quebra de isonomia pela comissão de 

licitação ao classificar a empresa VINA no lote 03. Conforme exposto nos tópicos anteriores, não 

houve descumprimento de elemento ou quantitativo vinculativo pela Recorrida de modo a tornar a 

sua proposta inexequível.  

 

A EPPO apresenta interpretação dissociada das verdadeiras regras do edital sobre quantitativos e 

elementos obrigatórios a serem seguidos necessariamente pelos licitantes. Em suma: a mesma 

regra do edital exposta para as empresas, foi cumprida de modo diferente pela recorrente 

EPPO por sua própria vontade.  Aliás, não só a VINA, mas outras empresas também alteraram 

parte dos alegados itens, conforme também se demonstrou nas exposições acima.  

 

Ademais, expõe a equipe técnica da SLU: 
 
 

Os argumentos apresentados, considerando a redução da proposta da recorrente 

e o aumento do valor da proposta da recorrida para demonstrar suposta proposta 

mais vantajosa, são sofismáticos já que uma das premissas basilares de toda 

licitação é a de que os valores globais e unitários, depois de formalizados na 

proposta licitatória, não podem ser alterados.  

Concluindo, o impacto total da inclusão dos custos na proposta são inferiores à 

margem de lucro proposta pela VINA, logo não comprometem a exequibilidade da 

proposta. Somando-se os impactos da inclusão dos custos do motorista reserva 
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no período noturno (0,36%) e da luva de vaqueta (0,08%) temos o impacto total na 

proposta equivalente a 0,44%, conforme demonstrado no quadro a seguir: 

 

Assim, não ficou demonstrado cabalmente pela Recorrente e à luz das cláusulas 

do Edital e dos esclarecimentos na fase de licitação, que a proposta da recorrida é 

de toda forma inexequível. 

(PARECER DO SETOR DE ORÇAMENTO - LOTE 03 - JULGAMENTO 

RECURSOS) 

 
Assim, tem-se como improcedente o pleito recursal da Recorrente em fazer desclassificar a VINA 

com base nos referidos argumentos.  

 

Por fim, o pedido sucessório também não se sustenta. Não há permissivo legal, e nem no edital, 

para a comissão de licitação reclassificar propostas dos licitantes, mediante alteração do preço 

global de cada qual. Nem o formalismo moderado permitiria tal conduta de alterar-se o valor global 

das propostas. Tal ato configuraria afronta à isonomia, imparcialidade e objetividade, princípios 

básicos do processo de licitação.  

 

Tal alegação da EPPO é, portanto, improcedente. 

 

O recurso da EPPO, então, deve ser inteiramente julgado pelo seu não provimento, considerando 

que a proposta da VINA atende aos critérios definidos no edital, é exequível dentro dos parâmetros 

definidos pelo certame, nos termos do art. 48, II da lei Federal, além de cumprir a regra contida no 

art. 48, §1º da Lei Federal 8.666/1993, conforme item 2, XII - Critérios para Julgamento do Edital.  

 

4.2. Do recurso administrativo da KTM contra a classificação da VINA e da EPPO – Lote 3.  

 

4.2.1. Contra a VINA. 

VALOR DA PROPOSTA 29.356.782,16R$    

BDI 16,72%

CUSTO DIRETO 25.151.458,33R$    

LUCRO 2,75%

DESCRIÇÃO VALOR ANUAL IMPACTO

MOTORISTA RESERVA NOTURNO 90.092,28R$            0,36%

LUVA DE VAQUETA 21.257,28R$            0,08%

TOTAL 111.349,56R$         0,44%
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Em síntese, alega a recorrente KTM contra a classificação da VINA as seguintes teses 

argumentativas: 

- houve descumprimento dos quantitativos de pessoal e veículos de transporte de pessoal (3 

coletores reservas a menos para o turno diurno; não prevê motorista reserva para o turno noturno; 4 

vans e respectivos motoristas a menos para transporte de pessoal; não prevê motorista para 

transporte de pessoal no turno noturno); 

- em resposta de questionamento ao edital, a Comissão informou para a empresa SIGMA 

INFRAESTRUTURA que os quantitativos são vinculantes e devem ser observados conformes 

quadros do edital, sem distinção, com exceção dos EPI´s, que podem ser dimensionados pela 

licitante; 

- quebra de isonomia em relação à classificação da VINA, já que a proposta dessa empresa foi 

omissa em relação aos quantitativos previstos no Anexo II; que tal omissão pode prejudicar a 

qualidade e a continuidade dos serviços;  que nenhuma outra licitante alterou quantitativos previstos 

no Edital, somente a Recorrida; 

-  Ilegalidade do custo zero para os EPI´S; 

- Indevida exclusão do adicional de 10% da multa do FGTS, bem como da taxa para dispensa sem 

justa causa , e, por isso, houve ofensa ao princípio da vinculação ao edital; 

 

Ao final, pediu desclassificação da empresa recorrida.  

 

As razões apresentadas pela empresa KTM em seu recurso contra a classificação da VINA no lote 

03 não prosperam. 

 

A) Descumprimento de quantitativos de pessoal e de veículos de transporte de pessoal.  

 

Quanto à alegação de que houve descumprimento de quantitativos de pessoal e veículos de 

transporte de pessoal pela Recorrida, e que somente a VINA alterou esses quantitativos, remete-se o 

julgamento para o item 4.1, alíneas “a”, “b” e “c” das presentes razões, considerando tratar-se de 

alegações de conteúdo material e jurídico semelhante ao apresentado pela EPPO em seu recurso 

contra a VINA. Em suma, não houve violação ou irregularidade pela Recorrida, pois tais elementos 

são caracterizados como referenciais pelo próprio edital.  Nesses termos, enfatiza a equipe técnica 

da SLU, novamente: 
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A Recorrente alega que houve descumprimento de quantitativos fixados pelo 

Edital. Em relação a esta afirmativa, vale salientar que ficou claro tanto nos 

documentos do Edital quanto nas respostas dadas às licitantes na fase inicial de 

licitação, que somente os quadros relacionados no Projeto Executivo e o Anexo II-

A teriam caráter vinculativo. Sendo assim, não se pode tomar como vinculativas as 

planilhas de composição orçamentária de referência, como quer determinar a 

recorrente. 

O quantitativo de pessoal reserva, bem como, o dimensionamento de transporte 

de pessoal, não consta no Edital de forma vinculativa. Os quantitativos expostos 

nos quadros não poderiam ser modificados, porém tanto o número de coletores e 

motoristas reserva quanto o número de veículos para transporte de pessoal, não 

está especificado em nenhum quadro do Projeto Básico. Conforme detalhado no 

próprio recurso, tais quantitativos constam no ANEXO II-D – COMPOSIÇÕES DE 

PREÇOS UNITÁRIOS.  

Com relação ao transporte de pessoal, além do questionamento e esclarecimento 

já mencionado neste documento, tivemos outros esclarecimentos similares e 

oportunamente divulgados em dezembro de 2019: 

 

 

A exigência de absoluta fidelidade no que se refere às descrições dos serviços, 

unidades e quantidades que consta no item X do edital, refere-se apenas à 

planilha integrante do Anexo II-A. Tal exigência foi atendida pela Recorrida. 

Os quantitativos previstos nos quadros, mencionados no Item 5 do ANEXO III – 

PROJETO BÁSICO DE LICITAÇÃO E PROJETO EXECUTIVO DE SERVIÇOS 

também foram adotados na proposta da Recorrida.  

A Recorrente tenta utilizar a resposta ao esclarecimento apresentado pela licitante 

SIGMA INFRAESTRUTURA, estendendo o entendimento a todos os anexos do 
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Edital. Neste caso, esclarece-se de forma específica que a resposta ao 

questionamento da licitante SIGMA referiu-se única e exclusivamente aos quadros 

constantes de forma clara e evidente no corpo do Projeto Executivo. Em nenhum 

ponto ou repostas a obrigatoriedade de se manter quantitativos estendeu-se às 

composições de custos referenciais do Edital. Tanto isso é verdade que, a 

Recorrente também alterou valores, índices e quantitativos que constavam dessas 

mesmas composições de custos. Percebe-se uma tentativa da Recorrente em 

interpretar eventuais esclarecimentos da Comissão de forma que a beneficie 

somente naqueles pontos onde ela não divergiu das referências citadas, tornando 

flagrante a análise casuística e personalista do recurso. Destaca-se que a 

interpretação das regras do Edital e esclarecimentos na fase de questionamentos 

da licitação é de responsabilidade da licitante. 

(PARECER ORÇAMENTO - LOTE 03 - JULGAMENTO RECURSOS) 

 

 Cabe reforçar que não foi somente a licitante VINA que cotou quantitativos diferentes do previsto 

nas CPU´s do edital. Algumas empresas que participaram do certame também cotaram quantidades 

que entenderam ser suficientes para prestar o serviço para elementos que foram considerados 

referenciais, tais quais aqueles informados exclusivamente pelas CPU´s, conforme sua expertise, 

nos termos permitidos pelo edital. 

Como exemplo, cita-se novamente o item de veículo para deslocar pessoal do Lote 01, Lote 02 e 

Lote 03 apresentados por outras empresas: 

 
VEÍCULOS PARA DESLOCAR PESSOAL 

LOTE 01 QUANTITATIVO COTADO 

PREVISAO DO EDITAL (NAS 
CPU´S) 

6 

LOCALIX 4 
VINA 2 

    
LOTE 02 QUANTITATIVO COTADO 

PREVISAO DO EDITAL (NAS 
CPU´S) 

5 

ORBIS 3 
VINA 2 

    
LOTE 03 QUANTITATIVO COTADO 

PREVISAO DO EDITAL (NAS 
CPU´S) 

7 

ORBIS 3 
VINA 3 
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Também cabe reiterar que não houve quebra de isonomia na classificação da VINA para o lote 03. 

A Recorrida cumpriu o Edital ao compor seu preço atendendo aos quantitativos vinculativos 

previstos nos quadros do projeto básico (Anexo III), bem como às informações solicitadas pelo 

Anexo II-A.  

 

A KTM também alterou valores, índices e quantitativos que constavam dessas mesmas 

composições de custos, conforme bem alerta a equipe técnica da SLU. Com isso, a Recorrente 

mostra uma conduta inadequada para essa concorrência ao apresentar uma interpretação 

sobre elementos vinculativos e referenciais do Edital conforme o que lhe convém e mais lhe 

beneficia, adotando “medidas distintas para o mesmo peso” em desfavor de seu concorrente.  

 

Quanto ao questionamento ao edital da SIGMA INFRAESTRUTURA, a Recorrente tenta ludibriar 

e distorcer a explicação dada pela comissão, ao estender essa resposta indevidamente para as 

planilhas do ANEXO-II (CPU´s). Nessa ocasião, a comissão responde à SIGMA que os 

quantitativos previstos nos quadros do projeto básico são vinculativos, mas não se fez menção às  

planilhas das CPU´s do ANEXO – II. Além disso, nos demais esclarecimentos prestados, a 

comissão respondeu que a logística de transporte poderia ser muito bem adaptada pela licitante, 

conforme pontuação feita pela equipe técnica no parecer. 

 

Tal alegação da KTM é, portanto, improcedente. 

 

 

b) Ilegalidade do custo zero para os EPI´s 

 

Quanto à alegação de que houve descumprimento na previsão de EPI´s pela Recorrida, remete-se o 

julgamento para o item 4.1, alíneas “d” das presentes razões, considerando tratar-se de alegações de 

conteúdo material e jurídico semelhante ao apresentado pela EPPO em seu recurso contra a VINA. 

Em suma, a referida omissão da VINA apresenta impacto irrisório de 0,08%, sendo este suportável 

pela margem de lucro de 2,75%.  A inexistência de cotação para esse item não tem o condão de 

tornar a proposta da recorrida inexequível, considerando ainda o princípio do formalismo 

moderado, conforme bem delineado na mencionada alínea “d” do item 4.1 da presente análise.  

 

Tal alegação da KTM é, portanto, improcedente. 
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c) Indevida exclusão do adicional de 10% da multa do FGTS, bem como da taxa para dispensa 

sem justa causa, e, por isso, houve ofensa ao princípio da vinculação ao edital; 

 

Quanto à inexistência de adicional de 10% de multa do FGTS nos encargos sociais, tal omissão na 

proposta da Recorrida não demonstra irregularidade e nem ofensa ao princípio da vinculação ao 

edital, diante da alteração promovida pelo art. 12 da Lei Federal 11.932/2019, publicada em 

12/12/2019, que extinguiu a referida contribuição social, a partir de 01/01/2020. Veja dispositivos a 

seguir: 

 

Lei Federal 11.932/2019 

A partir de 1º de janeiro de 2020, fica extinta a contribuição social instituída por meio do 

art. 1º da Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001. 

 

 

Lei Complementar nº 110/2001 

Art. 1o Fica instituída contribuição social devida pelos empregadores em caso de 

despedida de empregado sem justa causa, à alíquota de dez por cento sobre o montante de 

todos os depósitos devidos, referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – 

FGTS, durante a vigência do contrato de trabalho, acrescido das remunerações aplicáveis 

às contas vinculadas.   

 

 

Conforme bem atesta a equipe técnica financeira da SLU, a lei foi publicada em 12 de dezembro de 

2019 (antes do recebimento das propostas, que ocorreu em 18/12/2019), e sua vigência acarretaria a 

extinção da rubrica logo no início de 2020, de modo a exonerar esse custo quando da execução do 

contrato oriundo da presente licitação. Veja parecer técnico a seguir: 

 

A licitante KTM questiona a exclusão do percentual de 10% da multa do 

FGTS acerca do prejuízo em futuras demissões no encerramento do 

contrato. Em 12 de dezembro de 2019 foi publicada a lei 13.932 que em seu 

artigo 12º extingue a partir de janeiro de 2020 a contribuição adicional 

instituída por meio do artigo 1º da Lei complementar nº 110. A exclusão não 

representa prejuízo futuro nas demissões já que a vigência do contrato, em 

caso de vitória do pleito, será após o início da vigência da referida lei. 

(PARECER FINANCEIRO - LOTE 03 - JULGAMENTO RECURSOS) 
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Sendo impraticável o referido valor por nova determinação legal, tem-se que a inexistência dessa 

rubrica não ocasiona prejuízos para a proposta da Recorrida,  e nem ofende ao edital.  

 

Tal alegação da KTM é, portanto, improcedente. 

 

 

4.2.2. Contra a EPPO. 

 
Em síntese, alega a recorrente KTM contra a classificação da EPPO que: 

- há inadequação do fator K de manutenção (0,75); adoção de valor Vo em montante abaixo do 

praticado no mercado; 

- a EPPO não efetivamente comprovou a propriedade desses veículos para fazer valer a renúncia 

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

- os juros de capital em 5% é impraticável no mercado, que segundo “cômputo geral” da SELIC e 

Spreads Bancários do BNDES, essa cifra deve ser projetada, para no mínimo, 8,34% 

 
 
Ao final, pediu desclassificação da empresa recorrida.  

 

As razões apresentadas pela empresa KTM em seu recurso contra a classificação da EPPO no lote 

03 não prosperam. 

 
 

a) Da inadequação do fator K de manutenção / Da adoção de valor total (Vo) dos caminhões 

em montante abaixo do praticado no mercado. 

Alega a recorrente que o fator K de manutenção da sua concorrente EPPO está abaixo do mercado, 

portanto, trata-se de valor impraticável, e que o Vo de seus veículos também estão muito abaixo do 

mercado. 

 

Quanto ao fator K de manutenção, que depende do modo como a empresa administra e mantêm 

seus bens, o índice adotado pela Recorrida não foi considerado irrisório ou impraticável pela equipe 

técnica da SLU, considerando que tal cifra é maior que de outras licitantes, inclusive da própria 

recorrente. Não há evidências que atestem de modo concreto que tal cifra é inexequível.  

 

Quanto ao Vo dos veículos da recorrida, a área técnica da SLU aferiu que houve um desconto de 
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aproximados 13% (na pior das hipóteses), considerando a tabela FIPE de veículos de 2016/2016.  

Essa diferença dada pelo desconto, de menos de 15%, é plausível, não configurando preço irrisório, 

impraticável ou inexequível por si. 

 

A tabela FIPE foi pesquisada tendo como referências marcas conhecidas no mercado, no modelo de 

16 toneladas.  

 

Quanto à alegação de que a empresa possui frota própria, tal argumentação se torna desnecessária 

para fins de validar-se o valor apresentado, pois, somente nos casos de preços irrisórios, 

incompatíveis com o mercado ou impraticáveis deve-se justificar a cotação mediante propriedade 

dos referidos itens, de modo a possibilitar a renúncia da remuneração desses valores, nos termos do 

art. 44, §3º da Lei Federal 8.666/1993.  Tratando-se de preço factível, como é no caso da EPPO que 

concedeu desconto de 13%, no pior das hipóteses, com base na referência da Tabela FIPE, não há 

que se falar em renúncia de remuneração, e, assim, de propriedade de itens.  

 

Nos termos do art. 44, §3º da Lei Federal nº 8666/1993, a questão da propriedade e da 

disponibilidade sobre equipamentos e instalações da empresa, no contexto da análise de preços na 

fase de classificação, somente são relevantes quando a licitante solicita renúncia da respectiva 

remuneração para justificar possível cotação de preço irrisório ou que esteja incompatível com o 

mercado. Trata-se de medida excepcional permitida pelo referido dispositivo legal, quando se está 

diante de preços inequivocamente irrisórios. 

 

É nesse sentido que esta Comissão de Licitação, quando confere oportunidade às licitantes de 

justificar e comprovar seus preços, permite a demonstração de propriedade sobre insumos ou 

equipamentos, no contexto de verificação de preços irrisórios e da renúncia de remuneração de 

insumo. Veja dispositivo a seguir: 

 
Lei Federal 8.666/1993 

 
Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração os 
critérios objetivos definidos no edital ou convite, os quais não devem contrariar as 
normas e princípios estabelecidos por esta Lei. 

 
[…] 

 
§ 3o Não se admitirá proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 
ir- risórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da 
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a 
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materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele 
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

 
Quanto ao tema, oportuna é a jurisprudência do TCU sobre a pertinência da propriedade de 

equipamentos somente na análise de preço irrisório, no intuito de justificar-se possível renúncia de 

remuneração de insumos como medida excepcionalmente aceita, precedente esse já apresentado no 

julgamento final do Lote 01 e Lote 02 desta concorrência, mas cuja necessidade de aferição no 

atual julgamento no Lote 03 também se impõe: 

 
 

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

 
15. O Ministro Benjamin Zymler, relativamente ao Acórdão 363/2007 – TCU 
– Plenário, se pronunciou sobre a importância de que seja facultado aos 
licitantes a oportunidade de apresentarem justificativas para os preços 
cotados, com base em documentos que comprovem a viabilidade de suas 
propostas, como, por exemplo, contrato com o fornecedor do insumo, ou de 
demonstrar a peculiar situação que lhes permite cotar preços aquém daqueles 
apresentados pelos demais licitantes. Mais especificamente, neste processo, 
apesar de ter tido a oportunidade, o representante não trouxe elementos suficientes 
para descaracterizar como inexequível o fornecimento de materiais. O 
representante não possuía tais itens em estoque; a compensação de uma rubrica 
(materiais) por outra (serviços) também não é razoável, abrindo espaço para 'jogo 
de planilha'; por fim, a argumentação da importância, para o representante, de 
possuir instalações no AMRJ também não oferece respaldo para justificar preços 
manifestadamente inferiores ao do mercado. 
 
16. Assim, o representante não logrou êxito em demonstrar a exequibilidade de 
sua proposta de preços. Somos, então, pelo não acatamento da medida cautelar 
pleiteada, bem como por não considerar inadequada a sua desclassificação com 
base no art. 48, inciso II, da Lei 8.666/1993. 
 
 
VOTO [...] 
 
11. O exame de propostas que se enquadrem como inexequíveis deve ser 
minucioso por parte da unidade responsável pela licitação, de maneira a não 
se perder oportunidade de contratação por preço vantajoso à Administração 
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Pública. 
 
12. No entanto, a situação em apreço é um caso limite dessa aferição de 
exequibilidade. A proposta da representante para fornecimento da tubulação 
de aço carbono representa tão somente 1,66% do valor orçado pelo AMRJ. A 
planilha de preços constante do edital estimou o valor dessa rubrica em R$ 
3.387.700,00, ao passo que a empresa Sand Serviços Ltda. ofereceu proposta 
de R$ 56.166,50. 
 
13. É o nítido exemplo de proposta irrisória, inadmissível, conforme disposto 
no 
§ 3o do art. 44 da Lei 8.666/1993. Nestes casos, a aceitação excepcional poderia 
ocorrer quando do fornecimento de "materiais e instalações de propriedade 
do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 
remuneração", mas o representante não logrou êxito em comprovar a 
mencionada singularidade. 
 

Suas alegações de que está em vistas de realizar volumosa compra dos materiais, 
que lhe permitiriam considerável desconto na aquisição, não são suficientes para 
que sua proposta, em patamar tão inferior ao estimado, possa ser aceita. Não 
possuir os insumos em estoque, como declarado pela própria empresa, importa em 
elevado risco para a Administração, que, ao contratá-la, poderia ficar sujeita ao 
sucesso do processo de compra dos materiais para viabilizar a execução do 
contrato. 
 
14. A excepcionalidade prevista para aceitação de propostas irrisórias ou 
nulas, que se dá quando os materiais são de propriedade do licitante, advém 
da mitigação real de um risco para a Administração Pública, eis que os 
insumos para os quais o concorrente não realizou provisão em sua proposta, 
não demandariam novos gastos. Ou seja, é razoável admitir que a empresa 
licitante não preveja recursos para aquele item, pois, de fato, eles não importariam em 
novas despesas. 
 
 
(ACÓRDÃO 2186/2013 - TCU - SEGUNDA CÂMARA) (Grifos Nossos) 
 

O parecer da equipe técnica assim manifestou: 

 

A partir da consulta à tabela FIPE pela área responsável, temos os valores de 

caminhões conforme quadro a seguir: 
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Diante da apuração dos valores de mercado para as possíveis marcas de 

caminhões de 16 toneladas, nota-se a coerência de mercado em relação aos 

veículos usados nos valores cotados na proposta da Recorrida. Considerando os 

veículos de 2016, percebe-se não haver configuração de preço irrisório na cotação 

de V0 dos veículos, diante de uma diferença de 13%, nos casos mais críticos. 

Na resposta à diligência, a licitante já tinha informado tratar-se de valores de 

aquisição (V0) com idade máxima de 5 anos. Assim, o entendimento para os 

caminhões de 16 toneladas deve ser estendido aos demais modelos. 

Sobre o coeficiente K de manutenção não se identificou diferença acentuada que 

permita atestar a inexequibilidade da proposta da recorrida. O índice é superior ao 

apontado por várias licitantes em suas propostas, dentre elas, a Recorrente. 

(PARECER DO SETOR DE ORÇAMENTO - LOTE 03 - JULGAMENTO RECURSOS) 
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Tal alegação da KTM é, portanto, improcedente. 

 

b) Da impraticabilidade dos juros de capital adotados. 
 

Quanto à alegação de os juros adotados pela EPPO nas tabelas remuneratórias de seus veículos é 

impraticável, a área técnica de orçamento, com esteio no esclarecimento prestado pelo economista 

da SLU, verificou que a cotação da Recorrida não é irrisória e nem irregular. Veja a seguir: 

  

 

A KTM alega que a taxa de juro proposta pela EPPO está abaixo dos valores de 

mercado. Entende-se que a alegação é improcedente a partir da análise do 

economista da SLU: 

“Os custos dos juros que remuneram os fatores de capital utilizados para 

prestação desses serviços estão associados a características peculiares de cada 

organização empresarial, considerando, entre outros aspectos, as fontes de 

financiamento, propriedade do capital e direitos de uso.  

Desse modo, o argumento da recorrente KTM, além de basear-se em um 

parâmetro apurado sem o devido rigor científico (taxa média de 8,34%), já que não 

decorre de uma análise estatística criteriosa, não é suficiente para determinar que 

a taxa utilizada pela outra licitante seja irrisória ou impraticável.” 

Afere-se, portanto, que a cotação de juros da EPPO não é irregular, sendo 

possível apresentá-la com determinada diferença, conforme realidade econômica.  

Assim, não ficou demonstrado cabalmente pela Recorrente e à luz das cláusulas 

do Edital e dos esclarecimentos na fase de licitação, que a proposta da recorrida é 

de toda forma inexequível. 

(PARECER ORÇAMENTO - LOTE 03 - JULGAMENTO RECURSOS) 

 

 

Tal alegação da KTM é, portanto, improcedente. 

 

O recurso da KTM, então, deve ser inteiramente julgado pelo seu não provimento, considerando 

que as propostas da VINA e da EPPO atendem aos critérios definidos no edital, sendo exequíveis 

dentro dos parâmetros definidos pelo certame, nos termos do art. 48, II da lei Federal, além de 

cumprir a regra contida no art. 48, §1º da Lei Federal 8.666/1993, conforme item 2, XII - Critérios 
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para Julgamento do Edital. 

 

5. DO ERRO MATERIAL NA DECISÃO PRELIMINAR REFERENTE À 

DESCLASSIFICAÇÃO DA B A MEIO AMBIENTE. 

 

Apesar da B A MEIO AMBIENTE não ter interposto recurso administrativo, na decisão preliminar 

do Lote 03, houve um erro material quando se informou que a licitante não respondeu à diligência 

requisitada pela comissão de licitação para apresentar as EFD´s. Deveria ter sido informado na 

referida decisão que a empresa não atendeu à diligência, pois, em sua resposta, não apresentou os 

referidos documentos necessários (EFD´s) para aferição da alíquota PIS e COFINS, mesmo na sua 

condição de empresa submetida à recuperação judicial. 

 

Veja texto exposto na decisão preliminar, em fls. 20, a seguir: 

 

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. (Grifos 

Nossos) (Decisão Preliminar Lote 03) 

 

Tal erro material na decisão preliminar do Lote 03 não altera nenhum aspecto da desclassificação da 

licitante B A MEIO AMBIENTE, considerando que a licitante descumpriu a Consideração Nº 2, do 

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

 

6. DA CONCLUSÃO 
 
 
Com as considerações acima destacadas, encaminhamos o presente processo para deliberação e 

julgamento pela autoridade superior, pugnando para que os recursos administrativos interpostos 

contra o julgamento preliminar do Lote 03 do presente certame tenham provimento negado, a 

saber: 

 
- Recurso da EPPO contra a classificação da VINA; 

- Recurso da KTM contra a classificação da VINA e da EPPO. 
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Como resultado final e definitivo da classificação do Lote 03, apresenta-se o quadro a seguir: 

EDITAL 001/2019 - COLETA - LOTE 03 
ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA 

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 

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 

 

Tem-se, então, a primeira classificada e vencedora do Lote 03, no tipo de licitação por menor preço, 

a empresa 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). 

 

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2020. 
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