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EDITAL DE LICITAÇÃO -  CONCORRÊNCIA SLU Nº 001/2020 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO -  PORTARIA SLU Nº 10, DE 15 DE JANEIRO DE 

2020 E PORTARIA SLU Nº 55, DE 14 DE AGOSTO DE 2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01.097.523.19.25 

 

ENCAMINHAMENTO PARA AUTORIDADE SUPERIOR. 

RAZÕES PARA JULGAMENTO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS. 

 

A Comissão Especial de Licitação da Concorrência SLU nº 001/2020, referente à contratação dos 

serviços de limpeza urbana no Município de Belo Horizonte de multitarefa; remoção de resíduos em 

Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes – URPV’s; remoção de pichações em áreas públicas 

especiais e obras de arte de engenharia, implantação e revitalização de pontos limpos; remoção 

mecanizada de resíduos diversos em deposições clandestinas e coleta de resíduos por caçambas 

estacionárias, a coleta, o transporte e a destinação dos resíduos resultantes de todas as atividades 

listadas acima para os locais indicados expressamente pela SLU, instituída pela Portaria SLU n° 10, de 

15 de janeiro de 2020 e Portaria SLU n° 55, de 14 de agosto de 2020, vem, encaminhar os recursos 

administrativos e impugnações aos recursos administrativos interpostas pelas licitantes em face do 

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

do art. 109, §4º, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 

 

1. DA SÍNTESE DO PROCEDIMENTO. 

 

O Edital de Licitação da Concorrência SLU nº 001/2020 foi publicado no DOM em 14/02/2020 e no 

DOE em 13/02/2020, iniciando, assim, o procedimento externo da concorrência para contratação dos 

serviços de multitarefa no Município de Belo Horizonte, nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 

No total, 11 empresas licitantes foram habilitadas e concorreram.  

 

Abertos os envelopes de preço das empresas habilitadas na sessão pública realizada em 12/08/2020, a 

seguinte ordem provisória de preços foi apresentada: 
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EDITAL 001/2020 – MULTITAREFA - CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA  
 

 

 

A empresa LOCALIX SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA apresentou, então, o menor preço para a 

Concorrência SLU n° 001/2020, no valor global/final de R$ 46.996.921,60 (quarenta e seis milhões, 

novecentos e noventa e seis mil novecentos e vinte e um reais e sessenta centavos) sendo este o 

resultado provisório/preliminar do certame, nos termos do subitem 11.7.2, item 11. 

PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO do Edital SLU n° 001/2020, eis que ainda seria submetido à 

análise técnica e julgamento. 

 

Encerrada a sessão pública do dia 12 de agosto de 2020, o procedimento foi suspenso para análise, 

deliberação e julgamento da classificação. 

 

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. Apenas as empresas EPPO 

Saneamento Ambiental e Obras Ltda. e DPARK Soluções Ambientais e Serviços Ltda. não 

responderam às diligências.  

 

As diligências foram solicitadas nessa fase do certame no contexto da análise da exequibilidade dos 

preços ofertados, no intuito de conferir oportunidade para as empresas licitantes justificarem suas 

cotações, nos termos do precedente do TCU abaixo delineado: 

 

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 
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fornecedor do insumo, ou de demonstrar a peculiar situação que lhes permite cotar preços 

aquém daqueles apresentados pelos demais licitantes. 

 

(ACÓRDÃO 2186/2013 - TCU - SEGUNDA CÂMARA) (Grifos Nossos) 

 

 

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

nos autos do processo administrativo, bem como no portal da PBH, além de estarem no seguinte 

endereço: https://drive.google.com/drive/folders/1YPsL2qe8B5Lu8fS1BLm0yVzLrNkAtCPq 

 

Feita a análise das propostas e das respostas às diligências apresentadas, a Comissão Especial de 

Licitação proferiu o julgamento preliminar de classificação, desclassificando as seguintes empresas, 

pelos motivos a seguir delineados. 

 

2. DO JULGAMENTO PRELIMINAR DO CERTAME 

 

Em síntese, segue análise das empresas que foram desclassificadas na decisão preliminar do certame. 

 

A)  KTM Administração e Engenharia S.A – R$ 46.997.201,44 

 

A licitante KTM ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA S.A., que ofertou o segundo menor preço 

global, apresentou a planilha de orçamento conforme o Anexo 2 do Edital. 

 
Os preços unitários propostos para os serviços 1.4, 2.2, 2.3 e 5.1 da Planilha Orçamentária 

apresentam diferença percentual superior a 47% em relação ao referencial. Quando analisadas as 

Composições de Preço Unitário apresentadas percebe-se incoerência na formação de preços, pois 

os caminhões titulares possuem custos próximos dos caminhões reservas, sendo que, 

especificamente no caso do caminhão carroceria de madeira, o custo do reserva supera o titular. Os 

valores e percentuais constam no quadro: 

https://drive.google.com/drive/folders/1YPsL2qe8B5Lu8fS1BLm0yVzLrNkAtCPq


 

4 

 
 

Apesar da apresentação das composições de preço unitário do serviço, a licitante não apresentou as 

Composições Auxiliares referentes ao custo dos caminhões, exigência inafastável do ato convocatório, 

cujo descumprimento acarreta a desclassificação da licitante, nos termos transcrito a seguir: 

 
10.2. A proposta de preços deve ser apresentada em uma única via sem emendas ou 

rasuras, em papel timbrado da proponente, assinada pelo responsável pelo orçamento 

da Licitante, conforme modelo constante do Anexo 10 – “Modelo de Proposta”, e 

deverá conter todas as despesas diretas e indiretas necessárias à plena execução do 

objeto, indicando o valor da execução completa dos serviços obrigatoriamente 

acompanhada, sob de pena de desclassificação, dos documentos relacionados itens 

abaixo: 

 

10.2.2 - Composições de preços unitários, para todos os serviços constantes da Planilha 

de Orçamento – conforme modelo Anexo 5, incluindo as composições auxiliares, 

explicitando os insumos (mão-de-obra, EPIs, ferramentas, equipamentos, etc) 

necessários na formação do preço, com quantidades e produtividades. 

 

Ressalta-se em que pese a Lei Federal no 8.666/1993 possibilitar a realização de diligência pela 

Comissão especial de licitação para esclarecer ou complementar a instrução do processo, há vedação 

quanto à inclusão de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta. Por 

essa razão, admitir a juntada de referidos documentos, (ou seja, a composição auxiliar de custo, 

informação que deixou de ser apresentada, e que constava expressamente do edital), em sede de 

diligência, feriria a objetividade da análise e o tratamento igualitário entre as licitantes, decorrente do 
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princípio da isonomia, bem como a vedação de admissão de documento novo, com caráter constitutivo 

e não meramente declaratório, no transcorrer do procedimento licitatório.  

 

A ausência de composição de custo promove considerável prejuízo quanto à futura gestão do contrato, 

em decorrência do impedimento de realização de cálculos relativos a acréscimos e supressões do objeto 

e, da mesma forma, a realização de reequilíbrios econômico-financeiros, bem como a inviabilização 

da aplicação da cláusula de reajuste.  

 

A ausência da mencionada composição de custo poderá gerar considerável prejuízo para a gestão da 

futura contratação, não podendo ser considerada um erro formal irrelevante, razão pela qual, restaram 

prejudicadas outras análises da referida proposta.  

 

Assim, a proposta de preço dessa licitante foi desclassificada, com base no item 12 - CRITÉRIOS 

PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, subitem 12.2, do Edital SLU Nº 001/2020, haja vista a 

não apresentação das Composições Auxiliares referentes ao Custo dos Caminhões, exigidos nos itens 

10.2 e 10.2.2. 

 

 

B)  Consórcio BH Mais Limpa - R$ 47.116.276,25 

 

O licitante CONSÓRCIO BH MAIS LIMPA, que ofertou o terceiro menor preço global, apresentou a 

documentação técnica exigida. 

 

Apresentou diferença percentual considerável nos custos relativos aos caminhões.  

 

Os custos referentes à “Depreciação”, “Juros de Capital”, “Manutenção” e “Licenciamento e Seguros” 

apresentam diferença percentual superior a 80% em relação ao custo referencial.  

 

A metodologia de cálculo para obtenção dos custos foi a mesma empregada no orçamento referencial, 

porém informou valor de aquisição dos veículos com diferença percentual superior a 80% e utiliza 

exatamente os mesmos parâmetros do orçamento referencial. Além destes, apresenta custo referente a 

“Limpeza e identificação dos caminhões”, com diferença de 78% e custo de “Custo de Diesel e 

Lubrificantes”, com diferença superior a 35%. 
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Apresenta incoerência na COMPOSIÇÃO AUXILIAR: CUSTO MENSAL DO VEÍCULO 

UTILITÁRIO, uma vez que o custo relativo ao seguro difere na composição das horas produtiva e 

improdutiva. 

 

O custo de alguns insumos não possui a devida correspondência em diferentes serviços da proposta: 

Ferramentas/EPI (cinto de segurança, luva de nitrilon, alongador, pincel tipo broxa). 

 

Em resposta à diligência orçamentária feita para o CONSÓRCIO BH MAIS LIMPA apresentamos a 

seguinte análise: 

 

A licitante pretende demonstrar a exequibilidade de sua proposta utilizando as condições previstas no 

artigo 48 da Lei Federal n° 8.666/1993, por meio dos valores informados no quadro abaixo: 

 

 
No quadro demonstrativo apresentado pela empresa há equívocos nos valores lançados das propostas 

da “CONSTRUTORA ISRAEL EIRELI”, da “EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS 

LTDA” e não considera o valor da proposta da “MA ENGENHARIA LTDA”.  Apesar dos equívocos, 

os valores das propostas apresentados estão coerentes com a média de mercado, nos termos do art. 48, 

§ 1o da Lei no 8.666/1993. 

 

A licitante não justifica e/ou demonstra especificamente o que foi solicitado na diligência, porém 

informa: 
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A opção pela aquisição ou locação de insumos da operação do serviço é estratégia empresarial da 

licitante não havendo vedação editalícia. Porém, a composição de custos deve refletir a estratégia de 

cada proponente. Assim, as composições auxiliares relacionadas aos custos de veículos da 

CONSÓRCIO BH MAIS LIMPA contemplam “Depreciação” e “Juros de Capital”, sendo que estes 

são custos típicos de propriedade relacionados à aquisição de veículos. 

 

A licitante informa ter estrutura já existente para execução dos serviços, porém não há comprovação. 

 

Sobre a diferenciação do custo horário do seguro, a licitante afirma que assumirá qualquer divergência 

de valor. 

 

Sobre a diferenciação de preços entre insumos equivalentes, alega tratar-se de insumos distintos, em 

conformidade com os serviços licitados. 

 

A licitante apresentou a resposta à diligência 01, contudo o valor de aquisição dos veículos utilizado 

para cálculo dos custos apresenta diferença percentual superior a 80% em relação ao orçamento de 

referência (veículo novo). Mesmo no caso de veículos com 8 anos de uso, que é permitido no Edital, a 

diferença percentual é próxima de 40%. 

 

Feita a segunda diligência, a licitante informou em sua resposta:  
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A licitante informa em resposta a segunda diligência, que a diferença percentual considerável nos 

custos dos caminhões é possível por tratar-se da renúncia prevista no art. 44, § 3° da Lei n° 8.666/1993. 

Porém informa ainda a decisão pela aquisição dos veículos utilizando a reserva de lucro das empresas 

Conata e Infracon. 

 

A renúncia conforme o art. 44, § 3° da Lei n° 8.666/1993/1993, somente é possível quando comprovada 

a estrutura já existente e não se refere a elementos a serem adquiridos. Essa é também a jurisprudência 

do Egrégio Tribunal de Contas da União, conforme se depreende do trecho do seguinte acórdão: 

 

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.  (ACÓRDÃO 2186/2013 - TCU - SEGUNDA 

CÂMARA). (Grifos Nossos) 

 

Assim, a partir da alegação da licitante e da não comprovação de estrutura já existente, solicitadas em 

diligências, a exequibilidade da proposta não foi comprovada. Ademais, os custos referentes aos 

caminhões são relevantes no contrato, representando 29% do custo total orçado pela SLU. Neste 

sentido, o elevado percentual de desconto poderia comprometer o cumprimento do contrato. A licitante 

não demonstrou e/ou comprovou a viabilidade de sua proposta.   

 

Com relação à análise financeira, a licitante apresenta encargos idênticos ao do Orçamento de 

Referência da SLU em seu “Detalhamento de Encargos Sociais”. 

 

A respeito da análise de BDI, a empresa apresentou “Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para 

o PIS/PASEP e da COFINS - EFD – Contribuições” exigida nos itens 10.2.3 e 10.2.3.1, o que nos 

possibilitou confirmar as alíquotas de PIS e COFINS expressas na proposta. 

 

Assim, a proposta de preço dessa licitante foi desclassificada, com base no item 12 - CRITÉRIOS 
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PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, subitem 12.2, do Edital SLU Nº 001/2020, haja vista a 

não comprovação do preço de remuneração dos caminhões. 

 

 

C)  Construtora Israel - R$ 47.699.006,29 

 

A licitante CONSTRUTORA ISRAEL EIRELI, que ofertou o quarto menor preço global, apresentou 

a documentação técnica exigida. 

 

Apresentou diferença percentual considerável nos custos relativos aos caminhões. 

 

Os custos referentes à “Depreciação”, “Juros de Capital”, “Manutenção” e “Licenciamento e Seguros” 

apresentam diferença percentual equivalente a 60% do custo referencial.  

 

A metodologia de cálculo para obtenção dos custos foi a mesma empregada no orçamento referencial, 

porém informou valor de aquisição dos veículos com diferença de 60% e utiliza exatamente os mesmos 

parâmetros. Além destes custos apresenta baixo custo referente a “Limpeza e identificação dos 

caminhões”, com diferença de 70%. 

 

Apresentou incoerência na COMPOSIÇÃO AUXILIAR: CUSTO MENSAL DO VEÍCULO 

UTILITÁRIO, uma vez que o custo relativo ao seguro difere na composição das horas produtiva e 

improdutiva. 

 

O custo de alguns insumos não possui a devida correspondência em diferentes serviços da proposta: 

Ferramentas/EPI (Cinto de Segurança, Luva de Nitrilon, Alongador, Chibanca). 

 

Em resposta à diligência orçamentária feita para a CONSTRUTORA ISRAEL EIRELI apresentamos 

a seguinte análise: 

 

A licitante justifica ter a possibilidade de propor os custos de “Depreciação”, “Juros de Capital”, 

“Manutenção”, “Licenciamento e Seguros” reduzidos, por ser possuidora de parte da frota necessária 

a execução do objeto. Afirma renunciar a parcela de insumos, nos termos do artigo 44, 3º, da Lei 

Federal nº 8.666/1993. Apresenta a relação de equipamentos de propriedade da Licitante. 

 



 

10 

Justifica que a diferenciação de custo unitário de seguro no custo horário do veículo utilitário é um erro 

material. Demonstra que a correção não implica em aumento de preços propostos. 

 

Justifica que a diferenciação no preço do cinto de segurança é devida por tratar-se de insumos com 

especificações distintas.  Justifica que a diferenciação no custo da luva de nitrilon e da chibanca é um 

erro material. Demonstra que a correção não implica em aumento de preços propostos. 

 

Em que pese o atendimento das diligências orçamentárias, com acatamento das justificativas 

apresentadas, com relação à análise financeira, as informações lastreadas pelos documentos 

apresentados pela licitante, ainda que em sede diligências realizadas, não foram suficientes para 

sustentar a proposta: 

 

Após conferência da documentação enviada na proposta da licitante não identificamos a presença da 

Escrituração Fiscal Digital - EFD, exigida no item 10.2.3.1, o que foi motivo de diligência, não 

atendida pela licitante, uma vez que a mesma apresentou documento diverso, qual seja, a 

Demonstração de Resultado do Exercício - DRE, documento esse insuficiente para a análise das 

alíquotas de PIS e COFINS, o que impossibilitou a confirmação das alíquotas desses tributos cotados 

em sua proposta. 

 

Diante do exposto, por não enviar o documento hábil para confirmação das referidas alíquotas, 

mesmo quando solicitada em diligências, entendemos que a empresa se encontra enquadrada no item 

10.2 do edital, o que gera sua desclassificação. 

 

Assim, a proposta de preço dessa licitante foi desclassificada, com base no item 12 - CRITÉRIOS 

PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, subitem 12.2, do Edital SLU Nº 001/2020, haja vista a 

não apresentação de documentação obrigatória e fundamental à análise das alíquotas de PIS e 

COFINS. 

 

 

D)  Consórcio Limpa Minas BH - R$ 48.213.873,20 

 

O licitante CONSÓRCIO LIMPA MINAS BH, que ofertou o sexto menor preço global, apresentou 

um PREÇO UNITÁRIO SUPERIOR AO VALOR TETO. O preço unitário do serviço “3.3 

Remoção manual de pichações com uso de desengraxante profissional”, confirmado pela CPU do 

serviço, foi de R$ 93,12 (noventa e três reais e doze centavos) enquanto o preço unitário do serviço 
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constante no Anexo 2 do Edital é R$ 43,36 (quarenta e três reais e trinta e seis centavos). A proposta 

não atende a exigência do ato convocatório transcrito: 

 
4.3. Será motivo de desclassificação propostas que contenham preços unitários em 

valores superiores aos preços unitários constantes na planilha orçamentária - Anexo2.  

[...] 

12.2. Será desclassificada a proposta que não atender às exigências do ato convocatório 

ou que tenha cotado preços que não atendam as condições previstas no artigo 48 da Lei 

Federal n°8.666/1993. 

12.2.1. A Comissão Julgadora não considerará propostas inexequíveis, assim 

entendidas aquelas definidas nos termos dos §§ 1º e 2º, do inciso II, do art. 48, da Lei 

Federal nº 8.666/1993. Também não considerará propostas que contenham preços 

unitários em valores superiores aos preços unitários constantes na planilha 

orçamentária, respeitados os preços-teto fixados no Item 4. Preços. (Grifo nosso) 

 

 

Pelo exposto, a proposta apresenta descumprimento de exigências do edital, que acarreta a 

desclassificação da licitante, razão pela qual restaram prejudicadas outras análises da referida proposta.  

 

Assim, a proposta de preço dessa licitante foi desclassificada, com base no item 12 - CRITÉRIOS 

PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, subitem 12.2, do Edital SLU Nº 001/2020 haja vista o 

descumprimento do item 4.3 do edital, a saber: apresentação de preços unitários em valores superiores 

aos preços unitários constantes na planilha orçamentária. 

 

 

E)  DPARK Soluções Ambientais e Serviços Ltda. - R$ 52.238.797,97 

 

A licitante DPARK SOLUÇÕES AMBIENTAIS E SERVIÇOS LTDA, que ofertou o nono menor 

preço global, apresentou a documentação técnica exigida, com exceção para a Declaração de Aceitação 

dos Percentuais do Cronograma. Apresentou, contudo, o cronograma físico financeiro com os mesmos 

percentuais do orçamento referencial. 

  

Apresentou diferença percentual considerável nos custos relativos aos caminhões.  

 

A metodologia de cálculo para obtenção dos custos “Depreciação”, “Juros de Capital”, “Manutenção” 

foi a mesma empregada no orçamento referencial, porém informou parâmetros com índices menores. 

Os custos apresentaram diferença superior a 46%.  

 

Aumentou consideravelmente a vida útil dos caminhões, adotando 10 e 15 anos. Aumentou os 

percentuais residuais para 40 e 50% e reduziu o Fator K de manutenção. O “Custo de diesel e 
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lubrificantes” apresenta diferença superior a 40%.  A diferença dos custos de “Pneus” e de “Limpeza 

e identificação dos caminhões” superam 34% em relação ao referencial. 

 
Apresentou diferença percentual considerável nos custos de vários EPI/Ferramentas, sendo que, em 

vários insumos o percentual supera 60%. 

 

O custo de alguns insumos não possui a devida correspondência em diferentes serviços da proposta 

(calça, camisa, jaqueta, capa de chuva, cone de sinalização, creme bloqueador solar, cinto de segurança, 

treinamento trabalho em altura, corda de nylon e aditivo ARLA). 

 

A licitante não respondeu ao pedido de diligência, não apresentando justificativas e/ou comprovação 

de quaisquer dos pontos levantados quanto às inconsistências de seu orçamento.  

 

Com relação à análise financeira, a licitante apresenta encargos idênticos ao do Orçamento de 

Referência da SLU em seu “Detalhamento de Encargos Sociais”. 

 

Após conferência da documentação enviada na proposta da licitante não identificamos a presença da 

Escrituração Fiscal Digital - EFD, exigida no item 10.2.3.1, referente ao período mencionado. Por 

esse motivo, foi solicitada diligência à licitante para apresentar a Demonstração de Resultado do 

Exercício – DRE, e Recibo de Entrega de Escrituração Fiscal Digital, exigidos no anexo 4 do edital, 

“Detalhamento do BDI”. Todos os documentos seriam hábeis para comprovar as alíquotas de PIS e 

COFINS. Contudo, nenhum deles foi apresentado pela licitante, que não atendeu à diligência, 

restando impossibilitada a confirmação dos dados da proposta quanto às alíquotas de PIS e COFINS. 

 

Diante do exposto, por não enviar o documento hábil para confirmação das referidas alíquotas, 

mesmo quando solicitada em diligência, entendemos que a empresa deverá ser desclassificada, nos 

termos do item 10.2 do edital. 

 

Assim, a proposta de preço dessa licitante foi desclassificada, com base no item 12 - CRITÉRIOS 

PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, subitem 12.2, do Edital SLU Nº 001/2020, haja vista a 

não apresentação de documentação obrigatória e fundamental à análise das alíquotas de PIS e 

COFINS. 
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2.1. Quadro síntese das empresas desclassificadas na decisão preliminar: 

 

LICITANTES DESCLASSIFICADAS NA DECISÃO PRELIMINAR 

Licitante Preço Resultado 

KTM Administração e Engenharia S.A. R$ 46.997.201,44 DESCLASSIFICADA 

Consórcio BH Mais Limpa 
R$ 47.116.276,25 

DESCLASSIFICADA 

Construtora Israel 
R$ 47.699.006,29 

DESCLASSIFICADA 

Consórcio Limpa Minas BH 
R$ 48.213.873,20 

DESCLASSIFICADA 

DPARK Soluções Ambientais e Serviços Ltda. 
R$ 52.238.797,97 

DESCLASSIFICADA 

 

 

2.2 Da ordem de classificação na decisão preliminar. 

 

As demais propostas foram classificadas no julgamento preliminar do certame por atenderem aos 

critérios definidos no edital. Tendo apresentado a menor valor global, a empresa Localix Soluções 

Ambientais foi declarada vencedora na decisão preliminar do certame, conforme tabela a seguir: 

 

EDITAL 001/2020 - MULTITAREFA - CLASSIFICAÇÃO 
 

Colocação Licitante Preço Resultado 
 

1 Localix Soluções Ambientais R$ 

46.996.921,60 

CLASSIFICADA / 

VENCEDORA 

2 Vina Equipamentos e Construções Ltda. R$ 

48.186.518,52 

CLASSIFICADA 

3  

MA Engenharia Ltda 

R$ 

49.978.295,81 
 

CLASSIFICADA 

4 EPPO Saneamento Ambiental e Obras Ltda. R$ 

52.143.215,44 

CLASSIFICADA 

5 Seisan Engenharia e Construções Ltda. R$ 

53.474.659,63 

CLASSIFICADA 

6 Mega Construtora e Serviços EIRELI  R$ 

58.171.427,91  

CLASSIFICADA 
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3. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRARRAZÕES 

(IMPUGNAÇÕES), E REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS APÓS DECISÃO 

PRELIMINAR. 

 

Após o julgamento preliminar do certame, ocorreram os seguintes atos a seguir: 

 

A) Interposição de recursos (todos tempestivos): 

- MA. Engenharia contra a classificação da LOCALIX e da VINA; 

- SEISAN contra a classificação da LOCALIX, VINA, MA ENGENHARIA e da EPPO; 

- KTM contra a sua desclassificação e contra a classificação da LOCALIX; 

- CONSTRUTORA ISRAEL contra a sua desclassificação. 

 

B) Interposição de contrarrazões (todos tempestivos): 

- LOCALIX contra o recurso da KTM, da MA ENGENHARIA e da SEISAN; 

- MA ENGENHARIA contra recurso da SEISAN, da KTM e da CONSTRUTORA ISRAEL; 

- VINA contra recurso da SEISAN e da MA ENGENHARIA. 

 

C) Realização de diligências pela Comissão de Licitação: 

- Diligência realizada em 30 de outubro de 2020 com a empresa LOCALIX SOLUÇÕES 

AMBIENTAIS LTDA – para confirmação da absorção do percentual médio das alíquotas de PIS 

e COFINS. 

Esses foram os atos realizados após o julgamento preliminar do presente certame. 

 

 

4. DA ANÁLISE DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS E CONTRARRAZÕES 

(IMPUGNAÇÕES).  

 

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

MENOR PREÇO GLOBAL (lote único), e cumprir todas as determinações contidas no presente Edital, 

nos termos do que dispõe o art. 45, §1º, 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. 
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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, II, da Lei Federal nº 

8.666/1993, e Item 4 – Preços, subitens 4.2 e 4.3, bem como Item 12 – Critérios para Julgamento das 

Propostas, subitem 12.2.1, do Edital SLU nº 001/2020. 

 

Essas são as premissas legais fixadas, de modo geral, pelo Edital de Licitação SLU nº 001/2020, bem 

como pela Lei Federal nº 8.666/1993, para julgamento de classificação das propostas apresentadas 

pelas licitantes. 

 

A desclassificação das empresas CONSÓRCIO BH MAIS LIMPA, CONSÓRCIO LIMPA MINAS 

BH e DPARK SOLUÇÕES AMBIENTAIS E SERVIÇOS LTDA não foram objeto de recurso 

administrativo ou impugnação. 

 

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

após julgamento preliminar.  

 

 

A) Do recurso administrativo da MA Engenharia contra a classificação da LOCALIX e da 

VINA. 

 

Em síntese, alega a recorrente MA Engenharia que as propostas comerciais das licitantes LOCALIX e 

VINA apresentam equívocos que contrariam o edital, exigindo a revisão do julgamento proferido de 

forma a garantir legalidade e lisura à disputa.   
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Vejamos: 

 

A.1) SOBRE A INDEVIDA CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA LOCALIX SERVIÇOS 

AMBIENTAIS LTDA: 

 

1.1) Da incorreção na utilização do índice de 4% para cálculo do custo Juros de Capital.  

 

Conforme mencionado no parecer técnico da análise das propostas, foi solicitada diligência à licitante 

que tinha como objetivo oportunizar esclarecimentos na formação dos preços. 

 

Em sua resposta, a Localix Serviços Ambientais Ltda. justifica a utilização da taxa de 4% para cômputo 

do custo “Juros de Capital” relacionado à propriedade dos caminhões. A informação é que a taxa é 

superior à meta da taxa SELIC no mês da elaboração da proposta. Cabe ao proponente avaliar suas 

possibilidades financeiras, e a informação de uma taxa superior à meta da taxa SELIC foi entendida 

como coerente pela equipe técnica e por essa comissão de licitação. 

 

O patamar de 3% a.a. diz respeito à meta da SELIC estabelecida na 230ª reunião do Comitê de Política 

Monetária (COPOM) para o período de 07/05/2020 - 17/06/2020, e não à variação em 12 meses 

acumulada em maio de 2020. Inclusive, conforme tabela divulgada pelo próprio Banco Central, a taxa 

média anualizada para o período em que vigorou a referida meta foi de 2,90 %, sendo que atualmente 

a meta SELIC (definida em 17/09/2020) está em 2%.a.a..  

 

Sendo assim, não se verifica a prática de valores excessivamente baixos, que pelas características do 

mercado, evidenciem a inexequibilidade da proposta.  

 

Além disto, a taxa utilizada para cômputo do custo no Orçamento Referencial não é vinculativo, neste 

sentido não há obrigatoriedade estabelecida no edital de utilização da taxa de 12% a.a.. 

 

Pelo exposto, o referido argumento trazido pela recorrente não merece prosperar. 

 

1.2) Da divergência entre o custo da COMPOSIÇÃO AUXILIAR – CUSTO DAS 

FERRAMENTAS / MATERIAIS (OP. DE ROÇADEIRA) e o custo informado na 

CPU 1.3 – OPERADOR DE ROÇADEIRA 
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A Licitante apresenta o cálculo na Composição Auxiliar de Ferramentas do valor mensal relacionado 

ao Equipamento de Proteção Coletiva correspondente a R$2,74. Na CPU do item 1.3 – OPERADOR 

DE ROÇADEIRA - o valor apresentado referente ao EPC (Tela para roçadeira) foi de R$3,20, ou seja, 

realmente não há correspondência nos valores. 

 

Entretanto, fazendo-se a adequação do custo calculado na Composição Auxiliar no cômputo do preço 

unitário do serviço 1.3, percebe-se que a diferença não altera o preço do serviço, conforme detalhado 

no quadro: 

  

Neste sentido, trata-se de um erro material, que não afeta o valor da proposta apresentada.  

 

Pelo exposto, o referido argumento trazido pela recorrente não merece prosperar. 
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1.3) Da divergência entre o valor referente ao MÉDICO DO TRABALHO (3 h diárias) 

na CPU do item 7.1 – ADMINISTRAÇÃO LOCAL e o valor calculado na 

COMPOSIÇÃO AUXILIAR DA MÃO DE OBRA DIURNA – AUXILIAR 

 

Da referida composição auxiliar extrai-se o custo horário do Médico do Trabalho equivalente a R$ 

77,18. Na CPU do item 7.1 – ADMINISTRAÇÃO LOCAL, consta a informação de custo mensal de 

R$ 5.498,13. Ou seja, na CPU foi computado o valor informado, durante 3 horas por dia em uma 

quantidade de dias estimada pela proponente (23,75 dias).  

 

A recorrente alega que na composição auxiliar consta a informação de 26 dias efetivamente 

trabalhados. Porém, nas contrarrazões, a recorrida menciona que a mensuração dos dias é utilizada 

apenas para apuração dos valores referentes aos benefícios: vale transporte e vale refeição. Uma vez 

que tais valores não são aplicados aos custos mensais da categoria MÉDICO DO TRABALHO, a 

afirmativa da recorrente sobre divergência de valores é improcedente. 

 

Dessa forma, não há divergência de valores conforme mencionado no recurso, razão pela qual o 

referido argumento trazido pela recorrente não merece prosperar. 

 

 

1.4) Da divergência entre o valor referente ao ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO 

TRABALHO (3 h diárias) na CPU do item 7.1 – ADMINISTRAÇÃO LOCAL e o 

valor calculado na COMPOSIÇÃO AUXILIAR DA MÃO DE OBRA DIURNA – 

AUXILIAR 

 

Da referida composição auxiliar extrai-se o custo horário do Engenheiro de Segurança do Trabalho 

equivalente a R$ 77,00. Na CPU do item 7.1 – ADMINISTRAÇÃO LOCAL, consta a informação de 

custo mensal de R$ 5.485,26. Ou seja, foi computado na CPU o valor informado, durante 3 horas por 

dia em uma quantidade de dias estimada pela proponente (23,75 dias). 

 

A recorrente alega que na composição auxiliar consta a informação de 26 dias efetivamente 

trabalhados. Porém, nas contrarrazões, a recorrida menciona que a mensuração dos dias é utilizada 

apenas para apuração dos valores referentes aos benefícios: vale transporte e vale refeição. Uma vez 

que tais valores não são aplicados aos custos mensais da categoria ENGENHEIRO DE SEGURANÇA 

DO TRABALHO, a afirmativa da recorrente sobre divergência de valores é improcedente. 
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Dessa forma, não há divergência de valores conforme mencionado no recurso, razão pela qual o 

referido argumento trazido pela recorrente não merece prosperar. 

 

 

1.5) Do preço unitário inexequível referente à locação de garagem e instalações.  

 

O valor proposto para o insumo “Locação de garagem e instalações” na CPU do item 7.1 – 

administração local apresenta diferença percentual equivalente a 68% em relação ao orçamento 

referencial.  

 

Considerando que a despesa total com a locação representa 0,87% do custo total orçado pela 

administração seria incoerente atestar inexequibilidade da proposta baseada na diferença percentual do 

custo do insumo. 

 

Além disto, nas contrarrazões da recorrida, ela alega tratar-se de valor efetivamente pago pela empresa. 

 

Pelo exposto, o referido argumento trazido pela recorrente não merece prosperar. 

 

 

1.6) Do preço unitário inexequível referente ao aditivo ARLA, constante nas CPUs dos 

veículos.  

 

O valor informado para o insumo “ARLA (aditivo)” na composições auxiliares dos veículos apresenta 

diferença percentual equivalente a 40% em relação ao orçamento referencial.  

 

Considerando que a despesa total com o aditivo representa 0,14% do custo total orçado pela 

administração seria incoerente atestar inexequibilidade da proposta baseada na diferença percentual do 

custo do insumo. 

 

Além disto, nas contrarrazões da recorrida ela alega tratar-se de valor efetivamente pago pela empresa 

e apresenta o DANFE – Documento Auxiliar da Nota Fiscal – com a data de 26/11/19 e o valor do litro 

do aditivo confere com o valor constante na proposta. 

 

Pelo exposto, o referido argumento trazido pela recorrente não merece prosperar. 
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1.7) Da apresentação de relatório parcial de alíquotas de PIS e de COFINS  

 

A licitante M.A. Engenharia alega em sua impugnação que a licitante LOCALIX SERVIÇOS 

AMBIENTAIS LTDA apresenta relatório “parcial” de alíquotas de PIS e COFINS, e que isto teria sido 

suprimido pela comissão. A alegação não procede uma vez que todos os documentos foram 

apresentados pela licitante LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA, conforme quadro abaixo 

com descrição do documento exigido e respectiva página nas quais os mesmos podem ser localizados, 

não havendo necessidade de informações adicionais.  

 

 

 
 

Pelo exposto, o referido argumento trazido pela recorrente não merece prosperar. 
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A.2) SOBRE INDEVIDA CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA VINA EQUIPAMENTOS E 

CONSTRUÇÕES LTDA: 

 

2.1) Da ausência de informações e justificativas sobre a composição de custos 

Depreciação e Juros de Capital  

 

Apesar da licitante Vina Equipamentos e Construções Ltda não apresentar informações ou 

justificativas, principalmente sobre a composição dos custos de “Depreciação” e “Juros de Capital”, 

não ficou caracterizada a inexequibilidade de sua proposta.  

 

A diferença percentual entre o valor de aquisição proposto pela licitante e o orçamento de referência é 

muito próxima da diferença apresentada por outras licitantes, que utilizaram os mesmos parâmetros de 

cálculo dos custos. 

 

O valor de aquisição dos veículos é incompatível com valor de aquisição de um veículo novo, porém 

compatível com valor de veículos de idade permitida na concorrência e devidamente demonstrados em 

outras propostas. 

 

Neste sentido, considerando as demais propostas, como sendo preços de mercado, verificou-se que são 

custos factíveis. 

 

Pelo exposto, o referido argumento trazido pela recorrente não merece prosperar. 

 

 

2.2) Da ausência de informações e documentos probatórios sobre as despesas com 

seguro dos caminhões  

 

A licitante afirmou, em resposta à diligência, possuir bônus que garantem redução de custos de seguros. 

Sendo esta uma estratégia de redução de custos possível, a não apresentação das apólices não 

comprometeu a justificativa. 

 

Pelo exposto, o referido argumento trazido pela recorrente não merece prosperar. 
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2.3) Dos valores incorretos referentes à despesa com vale transporte do Coordenador e 

do Agente de Informação na COMPOSIÇÃO AUXILIAR – CUSTO MENSAL DA 

MÃO DE OBRA 

 

Alega a recorrente que a logística de transporte de pessoal compete à empresa, sendo que a 

quantificação de vale transporte pode variar conforme a estratégia empresarial.  

 

Nas contrarrazões, a recorrida apresenta a seguinte informação: 

 

Sendo assim, não há justificativa para a declaração de inexequibilidade da proposta e sua consequente 

desclassificação. 

 

Pelo exposto, o referido argumento trazido pela recorrente não merece prosperar. 

 

Julga-se, assim, pelo não provimento do recurso da MA Engenharia. 

 

 

B) Do recurso administrativo da SEISAN Engenharia e Construções Ltda. contra a 

classificação da LOCALIX, VINA, MA ENGENHARIA e da EPPO. 

 

Em síntese, alega a recorrente Seisan Engenharia que as propostas comerciais das licitantes LOCALIX, 

VINA, MA ENGENHARIA e EPPO apresentam equívocos que contrariam o edital, exigindo a revisão 

do julgamento proferido.   

 

Vejamos: 

 

B.1) SOBRE A INDEVIDA CLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS LOCALIX SERVIÇOS 

AMBIENTAIS LTDA, VINA EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, MA 

ENGENHARIA LTDA E EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA 

 

1.1) Da apresentação de alíquotas no detalhamento do BDI fora do intervalo admissível 

previstos no Acórdão 2622/2013 do TCU sem as justificativas 
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A recorrente apresenta a síntese das alíquotas utilizadas pelas licitantes LOCALIX SERVIÇOS 

AMBIENTAIS LTDA, VINA EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, MA ENGENHARIA 

LTDA E EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA no detalhamento do BDI que 

compõe as propostas.  

 

Alega que várias destas alíquotas estão abaixo do valor mínimo dos “Intervalos admissíveis sem 

justificativa - TCU acórdão 2622/2013” que consta no detalhamento de BDI do orçamento referencial. 

 

Importante destacar que a forma de apresentação dos critérios do BDI constante do Edital SLU 

001/2020 acompanha a orientação do Tribunal de Contas da União - TCU conforme se observa no 

precedente sobre o tema a seguir: 

 

ACÓRDÃO Nº 1726/2008 - TCU - PLENÁRIO 

9.1.8.3. ao mencionar o BDI no edital, explicite os critérios de aceitabilidade, na forma do 

art. 40 da Lei 8.666/93, sem fixar valores, admitindo-se apenas o estabelecimento de 

percentuais máximos; 

 

 

Tais intervalos foram considerados na composição dos preços referenciais, que são os preços unitários 

teto do certame. Porém, no edital não há previsão de limite máximo ou mínimo para a taxa de BDI, 

isto inclui as parcelas que o compõem. 

 

Tanto literatura especializada como a jurisprudência do TCU apontam vários fatores que tendem a 

influenciar as taxas de BDI, uma vez que tem características particulares relacionadas a cada empresa, 

tais como localização geográfica e porte da empresa, a situação econômico-financeira, a quantidade de 

serviços executados, a estrutura administrativa, a remuneração desejável, dentre outras variáveis. 

 

Desta maneira, não deve a Administração exigir de forma taxativa para que uma licitante adote os 

percentuais mínimos ou máximos para a composição das despesas que compõem o BDI apresentado 

na proposta de preços. 

 

No que se refere ao citado acórdão 2622/2013, destacamos que o mesmo teve por escopo a conclusão 

dos estudos desenvolvidos por aquela Corte de Contas cujo objetivo principal foi a propositura de 

faixas de  valores referenciais de BDI para diversos tipos de obras públicas e para fornecimento 

de materiais e equipamentos relevantes, em atendimento ao subitem 9.1 do Acórdão 2.369/2011-TCU-

Plenário, bem como avaliar os principais conceitos e entendimentos sobre a formação de preços de 

obras públicas. 
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Logo, não tratou, portanto, referido estudo, de estipular percentuais fixos para cada, de modo a 

não se observar as peculiaridades da empresa, conforme destaca-se a seguir: 

 

SUMÁRIO: ADMINISTRATIVO. CONCLUSÃO DOS ESTUDOS DESENVOLVIDOS 

PELO GRUPO DE  TRABALHO  INTERDISCIPLINAR CONSTITUÍDO POR 

DETERMINAÇÃO DO ACÓRDÃO N. 2.369/2011 – PLENÁRIO. ADOÇÃO DE 

VALORES REFERENCIAIS DE TAXAS DE BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS – 

BDI PARA DIFERENTES TIPOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E 

PARA ITENS ESPECÍFICOS PARA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS. REVISÃO DOS 

PARÂMETROS QUE VÊM SENDO UTILIZADOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS 

DA UNIÃO POR MEIO DOS ACÓRDÃOS NS. 325/2007 E 2.369/2011, AMBOS DO 

PLENÁRIO. 

 

143.         Importante destacar, contudo, que não cumpre ao TCU estipular 

percentuais fixos para cada item que compõe a taxa de BDI, ignorando as peculiaridades da 

estrutura gerencial de cada empresa que contrata com a Administração Pública. O papel da 

Corte de Contas é impedir que sejam pagos valores abusivos ou injustificadamente elevados 

e por isso é importante obter valores de referência, mas pela própria logística das empresas 

é natural que ocorram certas flutuações de valores nas previsões das despesas indiretas e da 

margem de lucro a ser obtida. 

144.         Como essa análise dos itens que compõem o BDI deve ser feita em 

conjunto, a adoção de um percentual muito acima da faixa de referência para determinado 

componente não necessariamente constitui irregularidade, pois, em contrapartida, outras 

despesas indiretas, ou ainda, o lucro podem estar cotados em patamares inferiores ao 

esperado. 

145.         Ainda no tocante à adoção de faixas de referência, endosso a opinião do 

grupo de trabalho no sentido de que “a faixa é a expressão da quantificação dessa 

variabilidade admitida. Entretanto, não se deve perder de vista que o parâmetro mais 

importante de todos é o valor médio do BDI. Ele é o parâmetro que deve ser buscado pelo 

gestor, pois representa a medida estatística mais concreta obtida. A faixa apenas amplia e 

dá uma dimensão da variação do BDI, mas é a média o valor que de fato representa o 

mercado, devendo servir como referência principal a ser buscada nas contratações 

públicas.” 

146.         Cumpre detacar que a literatura especializada e a jurisprudência desta 

Corte de Contas  apontam vários fatores que tendem a influenciar as taxas de BDI, tais 

como: o porte da empresa, sua natureza específica, sua localização geográfica, seu prazo de 

execução, a facilidade de encontrar fornecedores no local da obra, os riscos envolvidos nas 

contratações, a situação econômica e financeira da empresa e do país, dentre diversos outros 

fatores. 

147.         Portanto, não é razoável admitir apenas um valor médio de referência para 

o BDI de cada tipo de obra sem levar em conta uma margem ou faixa que possibilite 

contemplar todas essas variações que na realidade são observadas na formação do valor do 

BDI. 

148.         Dessarte, cada caso concreto deve ser analisado com suas peculiaridades, 

de tal forma que o estudo desenvolvido nestes autos não se presta a exaurir todos os 

possíveis questionamentos acerca dos componentes de uma taxa de BDI e dos valores 

admissíveis para essa taxa. 

149.         A adequabilidade da taxa de BDI tem sempre que ser analisada, 

pontualmente, em situação específica, pois há sempre a possibilidade de as tabelas 

referenciais não traduzirem a justa remuneração para alguns contratos de obras públicas. 

 

 

Ademais, conforme se extrai da Cartilha com orientações sobre a elaboração de planilhas 

orçamentárias de obras e serviços de engenharia elaborada pelo TCU, ao tratar de perguntas 

concernentes ao BDI, ressaltou que a limitação de taxa de BDI pela Administração Pública é prática 
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que deve ser evitada, mormente tratar-se de influência indevida no processo de formação de preços da 

empresa, vejamos: 

 

3 – A Administração pode estabelecer disposição editalícia limitando a taxa de BDI ou a 

taxa de remuneração da empresa licitante? 

Resposta: Trata-se de prática a ser evitada, pois representa uma ingerência indevida 

no processo de formação do preço do particular. Ao estabelecer um BDI referencial 

se objetiva apenas estabelecer um preço limite para o contratado. Por isso, no 

relatório que embasou o Acórdão 2.622/2013 – Plenário, o Tribunal deixou 

consignado que as taxas referenciais de BDI não têm por objetivo limitar o BDI das 

propostas de preços das empresas licitantes, já que os valores do BDI podem oscilar 

de empresa para empresa, de acordo com as suas características particulares, tais 

como: remuneração desejável, situação econômico-financeira, localização e porte da 

empresa, estrutura administrativa, número de obras em execução, nível de 

competitividade do mercado etc.  

 

Nesse sentido, durante a fase de licitação, a jurisprudência do TCU entende que a desclassificação de 

proposta de licitante que contenha taxa de BDI acima de limites considerados adequados só deve 

ocorrer quando o preço global ofertado também se revelar excessivo, dado que a majoração do BDI 

pode ser compensada por custos inferiores aos paradigmas (Acórdão 1.804/2012-TCU-Plenário). 

 

A única ressalva que se faz é no caso de celebração de aditivos incluindo serviços novos no contrato. 

Nesse caso, o Acórdão 2.622/2013 – Plenário recomendou que o preço de referência fosse obtido a 

partir do BDI utilizado pela Administração no orçamento-base da licitação, subtraindo desse preço de 

referência a diferença-percentual entre o valor do orçamento-base e o valor global do contrato obtido 

na licitação,com vistas a garantir a manutenção do percentual de desconto ofertado pelo contratado. 

(Cartilha - Orientações para elaboração de planilhas de Obras Públicas - TCU- Obtenção de um BDI 

Referencial- Perguntas e Respostas, pág. 88) 

 

Assim, a partir das considerações e orientações do TCU sobre o assunto a comissão entende que a 

alegação da Recorrente de que  a classificação as empresas LOCALIX , VINA , MA ENGENHARIA 

E EPPO foram indevidas, uma vez que várias das alíquotas que compõem o BDI destas estão abaixo 

do valor mínimo dos “Intervalos admissíveis sem justificativa - TCU acórdão 2622/2013”é 

improcedente pois tais intervalos foram considerados na composição dos preços referenciais, que são 

os preços unitários teto do certame e não há no Edital previsão de limite máximo ou mínimo para a 

taxa de BDI, isto inclui as parcelas que o compõem, que podem oscilar de empresa para empresa, de 

acordo com as suas características particulares. 

 

Sendo assim, não é devida a sugerida desclassificação das propostas das licitantes, razão pela qual o 

argumento trazido pela recorrente não merece prosperar. 
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Julga-se, assim, pelo não provimento do recurso da SEISAN ENGENHARIA. 

 

 

C) Do recurso administrativo da KTM ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA contra a sua 

desclassificação e classificação da LOCALIX. 

 

Em síntese, alega a recorrente KTM Administração e Engenharia que sua proposta se encontra em 

conformidade com as exigências editalícias e que, ao contrário, a proposta comercial da licitante 

LOCALIX apresenta equívocos que contrariam o edital, exigindo a revisão do julgamento proferido.   

 

Vejamos: 

 

C.1) SOBRE A NECESSÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA RECORRENTE 

 

1.1) Da desnecessidade de apresentação da composição auxiliar de custo dos caminhões 

 

A recorrente não apresentou as Composições Auxiliares referentes ao custo dos caminhões e informa, 

em seu recurso, que, o preço unitário é composto pelo custo da locação de veículos estando embutidos 

todos os custos passíveis da composição auxiliar. Apresenta ainda, uma proposta de fornecimento de 

caminhão, cujos valores unitários são os mesmos informados nas Composições de Preços Unitários 

dos serviços que demandam a utilização de caminhões.  

 

No documento apresentado consta a informação de inclusão de custos de manutenção, pneus e óleo 

diesel.  
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Nas composições auxiliares do orçamento de referência, que refletem as diretrizes do projeto básico 

de licitação e projeto executivo de serviços e do edital, os custos diretos imputados aos caminhões são 

os seguintes: 

1.1 - DEPRECIAÇÃO  

1.2 - JUROS DO CAPITAL  

1.3 – MANUTENÇÃO 

1.4 - CUSTO DE DIESEL + LUBRIFICANTES   

1.5 - PNEUS  

1.6 - LICENCIAMENTO + SEGUROS 

1.7 - LIMPEZA E IDENTIFICAÇÃO DE CAMINHÕES  

1.8 - BANHEIRO QUÍMICO - INCLUSO REBOQUE 

(CARRETINHA) – EM ALGUNS CASOS 

1.9 - RASTREAMENTO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA 

1.10 - PROTEÇÃO CONTRA DERRAMAMENTO 

 

Neste sentido, mesmo considerando a opção da locação de caminhões com alguns custos inclusos, 

haveria ainda, custos não computados e necessários à prestação dos serviços. Não há previsão de custos 

relacionados à limpeza e identificação dos caminhões, rastreamento e fiscalização eletrônica, proteção 

contra derramamento e, no caso de caminhões basculante, falta ainda, previsão de custos relacionados 

aos banheiros químicos. Tais custos representam aproximadamente 10% do custo dos caminhões 

orçado pela Administração. 

 

A KTM ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA S/A informa a utilização da mesma estratégia de 

locação de veículos e com a mesma estrutura de formação dos preços das propostas em outros dois 

certames (Concorrência Pública SLU Nº 02/2015 e Concorrência Pública SLU Nº 01/2018). Informa 

que, a estrutura é a mesma e não houve qualquer ressalva por parte da SLU/PBH anteriormente. 

 

Contudo, além do fato de não ser possível justificar o preço com base em cotações feitas em outros 

editais e certames, mesmo sendo da própria SLU, na própria documentação da recorrente constam as 

composições de custo propostas na Concorrência Pública SLU Nº 02/2015. Parte de uma CPU está na 

figura a seguir, nela está explícito o custo relacionado à locação dos veículos, bem como, cálculo dos 

custos referentes ao combustível. 
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Figura 1: Parcela da CPU do serviço REMOÇÃO DE DEPOSIÇÃO CLANDESTINA (Lote 10)  

 

A recorrente anexa também informações sobre a Concorrência Pública SLU Nº 01/2018, constando as 

Composições de Preço Unitário dos serviços licitados. Um exemplo da estrutura de formação dos 

preços relacionada aos caminhões está na figura 2. Assim como na Concorrência Pública SLU Nº 

02/2015, consta a informação de custo da locação, bem como, a discriminação dos custos referentes 

ao reboque sanitário (banheiro químico), combustíveis e pneus. Tais custos estavam explícitos na CPU.  
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Figura 2: Parcela da CPU do serviço CAPINA E ROÇADA EM VIAS PÚBLICAS (Lote 2) 

 

A alegação que é a mesma estrutura de formação de preços dos serviços é improcedente. As 

composições de preços nos dois certames relacionados apresentavam o detalhamento necessário à 

avaliação da exequibilidade das propostas. Nelas não se fez necessário a composição auxiliar, pois a 

proponente optou por discriminar os custos relacionados em uma única composição, a saber, na 

composição de preço unitário. 

 

Na proposta de preço em análise, a proponente apresentou a composição de preço unitário contendo o 

custo mensal do caminhão e a informação de “CPU AUXILIAR”, sendo esta, a indicação da fonte do 

custo. A figura 3 apresenta a estrutura proposta na licitação em curso: 
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Figura 3:CPU do serviço COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS 

 

Neste sentido, a comparação da estrutura de formação de custos dos certames é improcedente. 

 

Cabe ainda ressaltar que, em relação à estratégia de locação de caminhões, assim como nas 

concorrências relacionadas, não há restrição na presente licitação, para este item em específico. Apesar 

disso, na hipótese de se optar pela locação como estratégia de atuação, a empresa não está isenta da 

apresentação dos demais itens da proposta.  

 

Alega ainda a Recorrente que a desclassificação da empresa foi precipitada, ao passo que a Comissão 

deixou de realizar diligências para sanar tal dúvida antes do julgamento da sua proposta. 

 

A apresentação das Composições Auxiliares referentes ao Custo dos Caminhões trata-se de exigência 

inafastável do ato convocatório, cujo descumprimento acarreta a desclassificação da licitante, nos 

termos transcrito a seguir: 

 
10.2. A proposta de preços deve ser apresentada em uma única via sem emendas ou 

rasuras, em papel timbrado da proponente, assinada pelo responsável pelo orçamento 

da Licitante, conforme modelo constante do Anexo 10 – “Modelo de Proposta”, e 

deverá conter todas as despesas diretas e indiretas necessárias à plena execução do 

objeto, indicando o valor da execução completa dos serviços obrigatoriamente 

acompanhada, sob de pena de desclassificação, dos documentos relacionados itens 

abaixo: 

 

10.2.2 - Composições de preços unitários, para todos os serviços constantes da Planilha 

de Orçamento – conforme modelo Anexo 5, incluindo as composições auxiliares, 

explicitando os insumos (mão-de-obra, EPIs, ferramentas, equipamentos, etc) 

necessários na formação do preço, com quantidades e produtividades. 

 

Neste sentido, a ausência da apresentação das Composições Auxiliares de Custo dos Caminhões não 

pode ser considerada como uma mera falha formal ou material na apresentação da proposta, 

principalmente devido a sua importância e inferência na confecção do preço global, servindo de 

elemento crucial para análise da exequibilidade da proposta, conforme exigência contida no próprio 
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edital. É dizer, não se trata daquele erro formal e material que não conduz à desclassificação da 

licitante, indicado pela jurisprudência do TCU, conforme se verifica nos excertos a seguir: 

 

Falhas formais, sanáveis durante o processo licitatório, não devem levar à desclassificação 

da licitante. No curso de procedimentos licitatórios, a Administração Pública deve pautar-

se pelo princípio do formalismo moderado, que prescreve a adoção de formas simples e 

suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos 

administrados, promovendo, assim, a prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo, 

respeitadas, ainda, as praxes essenciais à proteção das prerrogativas dos administrados. 

(TCU. Acórdão 357/2015-Plenário | Relator: BRUNO DANTAS) 

 

Não se desclassifica propostas de licitante pelo descumprimento de exigências pouco 

relevantes, em respeito ao princípio do formalismo moderado e da obtenção da proposta 

mais vantajosa à Administração. (TCU. Acórdão 11907/2011-Segunda Câmara | Relator: 

AUGUSTO SHERMAN) 

 

Isto porque, o descumprimento de tal exigência não é considerado irrelevante e/ou tampouco trata-se 

de peças meramente informativas na composição da proposta de preços da licitante, vejamos:  

 

As planilhas de custo constituem elementos integrantes da proposta dos licitantes, 

independentemente do regime de execução adotado; não são peças meramente 

informativas, prestando-se, inclusive, a respaldar eventuais variações de custos para 

efeito de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos, bem como para identificar 

a existência de 'jogo de planilha'. (TCU. Acórdão 1805/2014-Plenário | Relator: JOSÉ 

JORGE) 

 

Neste esteio, reprisa-se os termos da decisão preliminar de classificação  

 

A ausência de tais informações têm como consequência considerável prejuízo quanto à 

futura gestão do contrato, em decorrência do impedimento de realização de cálculos 

relativos a acréscimos e supressões do objeto e, da mesma forma, a realização de 

reequilíbrios econômico-financeiros, bem como a inviabilização da aplicação da cláusula 

de reajuste, não podendo ser considerada um erro formal irrelevante, razão pela qual, 

restaram prejudicadas outras análises da referida proposta. 

 

Diante dessa situação, a promoção de diligência para inclusão posterior de documento que deveria 

constar da proposta, conforme aventado pela Recorrente, não seria possível por vedação expressa pela 

própria Lei Federal nº. 8.666/1993 e jurisprudência do TCU senão vejamos: 

 

Lei Federal nº. 8.666/1993 

Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes 

procedimentos: 

[...] 

§ 3o É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 

originariamente da proposta. 

 

“As propostas dos licitantes devem conter todos os documentos necessários ao julgamento 

da licitação, não se admitindo, sob qualquer hipótese, a inclusão posterior de documento ou 
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informação necessária ao julgamento e classificação das propostas”. (TCU. Acórdão 

440/2008-Plenário. Data da sessão: 19/03/2008. Relator: RAIMUNDO CARREIRO) 

 

“É proibida a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 

originariamente da proposta”. (TCU. Acórdão 2652/2007-Plenário | Relator: BENJAMIN 

ZYMLER) 

 

“Deve ser exigido dos licitantes habilitados a apresentação de proposta com detalhamento 

de preços (composições analíticas de preços, de encargos sociais e de Benefício e Despesas 

Indiretas - BDI) juntamente com os demais documentos necessários ao julgamento da 

licitação, não sendo admitida a inclusão posterior de documento ou informação necessária 

ao julgamento e classificação das propostas. (TCU. Acórdão 220/2007-Plenário | Relator: 

BENJAMIN ZYMLER) 

 

“É cabível a promoção de diligência pela comissão ou autoridade superior, em qualquer 

fase da licitação, para esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, 

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 

originariamente da proposta”. (TCU. Acórdão 4827/2009-Segunda Câmara | Relator: 

AROLDO CEDRAZ). 

 

Portanto, não seria possível a juntada de documento de composição de custo auxiliar, em uma eventual 

diligência feita pela Comissão de Licitação à licitante, na medida em que esse documento deveria 

constar da proposta, conforme expressamente disposto nos itens 10.2 a 10.2.2 do Edital. 

 

Pelo exposto, o referido argumento trazido pela recorrente não merece prosperar. 

 

 

C.2) SOBRE A INDEVIDA CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA LOCALIX SERVIÇOS 

AMBIENTAIS LTDA: 

 

2.1) Da incorreta utilização do índice de 4% para cálculo do custo Juros de Capital.  

 

A recorrente visa estabelecer taxas mais adequadas, porém esta é uma decisão empresarial e, neste 

sentido, não há que se falar em incorreção na taxa utilizada. 

 

O patamar dos juros utilizado no orçamento de referência não possui um caráter vinculativo. Sendo 

assim, a proponente pode utilizar o patamar que julgar mais adequado à composição dos custos dos 

serviços, considerando as características de custos intrínsecos à cada empresa. 

 

Não há justificativa para a imposição do patamar de 6 % a.a. reivindicado pela recorrente, tampouco 

para a declaração de inexequibilidade da proposta e sua consequente desclassificação.  

 

Pelo exposto, o referido argumento trazido pela recorrente não merece prosperar. 
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2.2) Das alíquotas médias de PIS e COFINS 

 

Em recurso interposto a licitante KTM ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA LTDA alega que a 

licitante LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ao calcular as médias das alíquotas do PIS e 

da COFINS deduziu de forma equivocada créditos relativos ao “valor total de retenções e outras 

emissões” e que essa dedução está vedada, nos termos da alegação da recorrente, pelo art. 9° da 

Instrução Normativa RFB n° 1.234 de 12/01/2012. 

 

Ocorre que a licitante KTM ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA LTDA não observou a 

metodologia utilizada em conformidade com a NOTA TÉCNICA Nº 1/2007 – STF - Secretaria de 

Controle Interno, cuja apuração deve-se basear nos dados da Escrituração Fiscal Digital – EFD – 

Escrituração Detalhada - com o Faturamento Mensal, a Contribuição Apurada, bem como do Crédito 

Apurado e da Contribuição devida, com vistas ao não lançamento das alíquotas cheias, que tem impacto 

relevante em todos os custos unitários da contratação. 

 

A licitante LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA apresenta os Quadros Apuração 

Dezembro/2018 a Novembro/2019 – Denominado pela licitante ANEXO XI – H Relatório de 

Apuração de Percentual Médio de Recolhimentos de PIS E COFINS, subdivididos em dois quadros 

um para o PIS e outro para a COFINS, em seus cálculos na coluna (A) = o Faturamento Mensal, a 

coluna (B) = Contribuição Apurada (com sua alíquota cheia - PIS/COFINS – é o (Faturamento Mensal 

x 1,65%), o Crédito Apurado é extraído da EFD e/ou Recibo, bem como os demais números utilizados, 

já a coluna (D) Contribuição Devida = (Contribuição apurada – Crédito Apurado), ambos extraídos da 

EFD e/ou Recibo, para finalmente apurar o Percentual Efetivo na Coluna (E) = ( Contribuição Efetiva 

÷ Faturamento Mensal). 

 

Abaixo resumo das tabelas de apuração do PIS e da COFINS, extraídos da NOTA TÉCNICA Nº 1/2007 

– STF - Secretaria de Controle Interno, e logo a seguir as figuras com as apurações apresentadas pela 

licitante LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA (adaptados), objetivando não deixar dúvidas 

acerca da apuração apresentada, e que não há necessidade de informações adicionais para manutenção 

da decisão exarada pela comissão. 
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Apuração do Percentual Médio de Recolhimento de PIS 

FATURAMENTO 
MENSAL 

 (A) 

CONTRIBUIÇÃO APURADA PIS 
(B) = (A x 1,65%)  

 CRÉDITO APURADO 
(C)  

Origem EFD  

CONTRIBUIÇÃO 
DEVIDA 

(D) = (B-C) 

PERCENTUAL 
EFETIVO 

(E) = (D/A) 

1.200.000,00 19.800,00 2.750,00 17.050,00 1,42% 

     

Apuração do Percentual Médio de Recolhimento de PIS 

FATURAMENTO 
MENSAL 

(A) 

CONTRIBUIÇÃO APURADA PIS 
(B) = (A x 7,60%)  

 CRÉDITO APURADO 
(C) = Origem EFD  

CONTRIBUIÇÃO 
DEVIDA 

(D) =(B-C) 

PERCENTUAL 
EFETIVO 

(E) = (D/A) 

1.200.000,00 91.200,00 12.60,00 78.600,00 6,55% 

Fonte: Metodologia da NOTA TÉCNICA Nº 1/2007 – STF - Secretaria de Controle Interno 

 

 
Figura: Proposta de Preços – página 45. 

 

 
Figura: Proposta de Preços – página 45. 

 

Finalmente em função do questionamento da recorrente KTM ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA 

LTDA, acerca das diferenças apontadas de 0,06% para o PIS e de 0,27% para a COFINS, solicitamos, 

por meio de diligência, à licitante LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA, declaração acerca 

da disposição em suportar em sua margem de lucro, o impacto do acréscimo desses custos no decorrer 

do contrato. 

 

Em resposta, a licitante LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA destacou que  

 

[...] apresentou o Demonstrativo de Apuração da Média do PIS e COFINS, conforme 

determina o edital (Modelo de detalhamento do BDI – ANEXO 4), refletindo a média das 

alíquotas efetivamente recolhidas nos últimos doze meses, ou seja, considerando as 

retenções. Assim, na elaboração da proposta, prevendo a variação percentual (apesar de 

pequena), a licitante absorveu a margem desse valor em seu custo, fechando a proposta no 

valor global de R$46.996.921,60. No entanto, diante do questionamento desta Comissão 

Especial de Licitação, a empresa ACEITA suportar em sua margem de lucro o impacto da 
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adequação tributária (acréscimo de 0,06% ao PIS e 0,27% ao COFINS), tendo em vista 

que não há prejuízo a quem quer que seja, principalmente a Administração Pública, que 

não suportará qualquer ônus adicional. 

 

Julga-se, assim, pelo não provimento do recurso da KTM ENGENHARIA. 

 

 

D) Do recurso administrativo da CONSTRUTORA ISRAEL contra a sua desclassificação. 

 

Em síntese, alega a recorrente Construtora Israel que sua proposta se encontra em conformidade com 

as exigências editalícias, exigindo a revisão do julgamento proferido.   

 

Vejamos: 

 

 

D.1) SOBRE A NECESSÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA RECORRENTE 

 

1.1) Da desnecessidade de apresentação da Escrituração Fiscal Digital - EFD 

 

Em sede de recurso, a licitante CONSTRUTORA ISRAEL EIRELLI procura justificar as razões pelas 

quais não apresentou a documentação solicitada pela comissão em decorrência da previsão editalícia, 

veja-se:  

o provimento do aviado, nos pontos que lhe são próprios, para que a mesma, 

CONSTRUTORA ISRAEL EIRELLI, seja declarada classificada ao processo licitatório na 

modalidade Concorrência Público 001/2020. SLU, do Município de belo Horizonte/MG, 

uma vez que apresentou todos os documentos em consonância com o edital e que por sua 

vez possível análise solicitada por esta comissão no que diz respeito a verificação das 

alíquotas do PIS e da COFINS. [...]  

Valendo-se de todas as considerações e contando com os superiores critérios jurídicos de 

Vossa Senhoria, espera a Recorrente que sejam apreciados os fatos acima mencionados, 

para que seja dado provimento ao presente recurso, com a reforma da r. decisão e, na 

hipótese não esperada disso não ocorrer, requer-se a subida desse recurso a autoridade 

superior, conforme previsão descrita no artigo 109 da Lei 8.666/93. 

 

Apesar do requerido, não assiste razão à licitante, sendo devida a manutenção de sua desclassificação, 

por não ter apresentado a Escrituração Fiscal Digital – EFD, exigida no item 10.2.3.1, pelos motivos 

detalhados no tópico “1.2) Da demonstração das alíquotas de PIS/COFINS apresentadas junto com a 

Escrituração Fiscal Digital – Contribuições”, dessa decisão. 

 



 

36 

Desta forma, por não apresentar documentação exigida no item 10.2.3 do edital, mesmo quando obteve 

outras oportunidades para assim o fazer, deve-se manter a penalidade prevista no edital em seu item 

10.2, assim desclassificando-a. 

 

Pelo exposto, o referido argumento trazido pela recorrente não merece prosperar. 

 

1.2) Da demonstração das alíquotas de PIS/COFINS apresentadas junto com a 

Escrituração Fiscal Digital – Contribuições 

Após conferência da documentação enviada na proposta da licitante não identificamos a presença da 

Escrituração Fiscal Digital - EFD, exigida no item 10.2.3.1, o que foi motivo de diligência, não 

atendida pela licitante, uma vez que a mesma apresentou documento diverso, nos apresentando a 

Demonstração de Resultado do Exercício - DRE, documento esse já apresentado na fase de 

habilitação, e em sua proposta de preços.  

 

Entretanto o mesmo é insuficiente para a análise das médias das alíquotas do PIS e da COFINS, uma 

vez que quando da sua utilização atinge-se uma alíquota do PIS em 1,401% e da COFINS em 6,455%, 

alíquotas essas bem superiores às cotadas pela licitante em sua Proposta de Preços. Haja vista que 

tais resultados impactam as composições de custos, foi solicitada diligência à licitante com vistas a 

confirmar suas médias apresentadas, a saber: 0,0561% para o PIS, e 0,2585% para a COFINS. 

 

Uma vez que a diligência não foi atendida, restou impossibilitada a confirmação das médias das 

alíquotas do PIS e da COFINS, cotados na Proposta de Preços da licitante, em decorrência da ausência 

da Escrituração Fiscal Digital - EFD, exigida no item 10.2.3.1. 

 

Além disso, a licitante também não atendeu ao pedido de justificativa para as diferenças das alíquotas 

apontadas e/ou comprovação da exequibilidade da proposta demonstrando a absorção da referida 

diferença na proposta.  

 

A licitante alega 

que os percentuais foram calculados considerando os valores efetivamente pagos de 

tributos dentro de cada período de apuração, sendo certo que a mera leitura da DRE e 

aplicação de percentuais de forma pura e simples sobre a receita bruta não serão 

suficientes para se chegar ao cálculo dos referidos valores com pretendia a análise 

realizada” - alega, ainda que, “anexou a DRE apenas para fins de verificação do exposto 

acima e sendo certo que o documento hábil a verificação das alíquotas informadas são 

os recibos da Escrituração do SPED Contribuições já informadas na proposta comercial. 
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Importante asseverar que o EFD é o documento que apresenta o detalhamento do RECIBO DE 

ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL-CONTRIBUIÇÕES, por meio do qual é 

possível se confirmar a movimentação mensal da empresa. No quadro a seguir apresentamos os 

dispositivos do Edital que exigem a sua apresentação: 

 

 

 

Ainda em relação a alegação da desnecessidade de apresentação da EFD e da inexistência do 

documento, vale ressaltar que as demais empresas participantes do certame, sujeitas ao Regime de 

Incidência Não Cumulativa, apresentaram a EFD. Informação que pode ser verificada nas Propostas 

de Preços e demais documentos juntados ao processo e também demonstrada no quadro acima. 

 

Logo, a alegação da licitante, acerca da inexistência do documento não merece prosperar, haja vista 

que as demais licitantes do certame apresentaram a documentação em conformidade com o Edital. 

Segue quadro com as exigências do Edital bem como o objetivo dos dispositivos exigidos e o ranking 

das licitantes que apresentaram corretamente a documentação exigida: 
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DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA COMPROVAÇÃO PIS/COFINS 

EDITAL 

10.2.3. Memória de cálculo do BDI (Bonificação das despesas indiretas) com detalhamento, 

conforme Anexo 4, sendo vedada a inclusão de valores referentes ao Imposto de Renda 

Pessoa Jurídica  - IRPJ - e da Contribuição Social Sobre o Lucro Liquido CSLL - na formação 

do BDI. 

ESSE PONTO TRATA DO LUCRO REAL E DA VEDAÇÃO AO IRPJ E CSLL  

10.2.3.1. Para fins de comprovação da alíquota PIS/COFINS lançada no BDI é necessário 

apresentação da Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS 

- EFD - Contribuições dos últimos 12 meses (Dezembro 2018 a novembro 2019) 

ESSE PONTO TRATA DO LUCRO REALVEDAÇÃO AO IRPJ E CSLL  

ANEXO - 4 

OBSERVAÇÕES JUNTO A PLANILHA DO BDI 

1) A PROPONENTE deverá apresentar o último  "Demonstrativo de Resultados do 

Exercício", comprovando se a mesma está enquadrada no regime cumulativo com incidência 

de PIS = 0,65% e COFINS = 3%, ou regime não cumulativo com incidência máximas de PIS 

= 1,65% e COFINS = 7,60%.  

ESSE PONTO TRATA DOS DOIS REGIMES: NA "DRE" É POSSIVEL 

CONFIRMAR O REGIME TRIBUTÁRIO 

2) Se a PROPONENTE estiver enquadrada no regime não cumulativo, não deve cotar os 

percentuais máximos de PIS E COFINS, mas aqueles que representem a média das alíquotas 

efetivamente recolhidas nos últimos doze meses, para tanto, é obrigada a apresentação do 

Recibo de Entrega de Escrituração Fiscal Digital - Contribuições, utilizado para elaborar a 

declaração de que os percentuais de PIS e de COFINS cotados correspondem a média dos 

recolhimentos dos últimos doze meses. (Dezembro 2018 a novembro 2019) 

ESSE PONTO TRATA DO LUCRO REAL VEDAÇÃO DA ALÍQUOTA 

MÁXIMALANÇAMENTO DA MÉDIA (12) 

3) Não poderão ser incluidos na composição do BDI parcelas relativas ao IRPJ e à CSLL. 

ESSE PONTO TRATA DO LUCRO REAL VEDAÇÃO AO IRPJ E CSLL  
   Fonte: Edital Concorrência nº 001/2020 

Ressaltamos ainda que mesmo as licitantes optantes do regime cumulativo – lucro presumido, que 

tem alíquotas fixas, apresentaram referida documentação.  

 

Por fim, a análise da EFD tem por objetivo a apuração das médias das alíquotas, operação que não 

pode ser verificada por meio da análise dos tributos efetivamente pagos, uma vez que para a 

realização dos pagamentos é permitida a dedução de valores decorrentes de diversas operações, o que 

impossibilita a apuração das médias. 

 

1.3) Da alegação de que os RECIBOS E A DRE são suficientes para confirmação das 

médias das alíquotas cotadas pela licitante 

 

Inicialmente a licitante CONSTRUTORA ISRAEL EIRELLI, apresentou as alíquotas de PIS = 

0,0561% e da COFINS de 0,2585%, (página 48 da Proposta de Preços – figura 1) com base nessas 
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informações podemos inferir que a mesma é optante pelo “Regime Tributário Não Cumulativo – Lucro 

Real”, já que as alíquotas do “Regime Tributário Cumulativo – Lucro Presumido” são fixas e diferentes 

das apresentadas no Detalhamento do BDI”. 

 
Figura 1: Detalhamento do BDI (página 48 da Proposta de Preços) 

 
A inferência pela adoção do regime de contribuição Não Cumulativo, a princípio, foi corroborada pela 

constatação na “Demonstração de Resultado do Exercício - DRE” (páginas 62 a 66 da Proposta de 

Preços), veja figura 2: 

 

 
Figura 2: Demonstração de Resultado do Exercício – DRE (Regime Não Cumulativo PIS/COFINS) (paginas 62 a 66 da Proposta 

de Preços) 

 

 

Ocorre que pela Demonstração de Resultado do Exercício – DRE, referente ao período de 01/01/2018 

a 31/12/2018, a receita é de (R$65.120.909,78) e o valor não confere com o total da receita de (R$ 

57.076.726,45) do “RELATÓRIO DE APURAÇÃO DE PERCENTUAL MÉDIO DE 

RECOLHIMENTO DO PIS E DA COFINS” (Figura 3 e Figura 4 – páginas 49 e 62 da Proposta de 

Preços). 
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Figura 3: Demonstração de Resultado do Exercício – DRE – Receita (R$65.120.909,78) (páginas 62 

a 66 da Proposta de Preços) 

 
Em contraponto no “RELATÓRIO DE APURAÇÃO DE PERCENTUAL MÉDIO DE 

RECOLHIMENTO DO PIS E DA COFINS” (Elaborado pela Licitante – Página 49 da Proposta de 

Preços) – figura 3, a licitante apresentou recolhimento nos dois Regimes CUMULATIVO E NÃO 

CUMULATIVO, para apuração da média das alíquotas. 

 

 
Figura 4: Relatório de apuração de percentual médio de recolhimento do PIS e da COFINS (Elaborado 

pela Licitante – Página 49 da Proposta de Preços) 

 

 

Os "RECIBOS DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES” dos 

últimos 12 (doze) meses (páginas 50 a 61 da Proposta de Preços) corroboram as informações do 

“RELATÓRIO DE APURAÇÃO DE PERCENTUAL MÉDIO DE RECOLHIMENTO DO PIS E DA 

COFINS”. 
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A licitante, mesmo em sede de diligência, não apresentou a “ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL 

DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E DA COFINS - EFD – CONTRIBUIÇÕES” dos últimos 

12 meses, ficando em desacordo com a exigência do Edital em seu item 10.2.3.1. Para fins de 

comprovação da alíquota PIS/COFINS lançada no BDI é necessária apresentação da Escrituração 

Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS - EFD - Contribuições dos 

últimos 12 meses. (Dezembro 2018 a novembro 2019). 

 

Tendo em vista a apresentação de documentos pela licitante, com informações conflitantes, a equipe 

técnica, na tentativa de confirmação das médias das alíquotas, refez os cálculos, utilizando a receita 

apresentada no “RELATÓRIO DE APURAÇÃO DE PERCENTUAL MÉDIO DE RECOLHIMENTO 

DO PIS E DA COFINS” chegando a um resultado de apuração de média de alíquotas cerca de 6(seis) 

vezes maior que a média apresentada pela licitante. A importância de tal análise está no fato de que as 

médias têm impacto relevante em todos os custos unitários da proposta de preços.  

 

QUADRO RESUMO COMPARATIVO APURAÇÃO DAS MÉDIAS DAS ALÍQUOTAS – LICITANTE X SLU 

1) Na apresentação da proposta pela apuração da 
licitante:                                      

PIS = 0,0561% COFINS =  0,2585% 0,3146% 

2) Apuração da Média pela Equipe Técnica 
SLU/Comissão                       

PIS = 0,42% COFINS =  1,92% 2,34% 

    Fonte: Elaboração Própria 

 

A apuração acima foi realizada, pela equipe técnica da SLU, utilizando a metodologia da NOTA 

TÉCNICA Nº 1/2007 – STF - Secretaria de Controle Interno, conforme demonstrativo a seguir: 

 

 
 

Julga-se, assim, pelo não provimento do recurso da Construtora Israel. 

 



 

42 

5. DA RECLASSIFICAÇÃO QUANTO À LICITANTE DPARK SOLUÇÕES AMBIENTAIS E 

SERVIÇOS LTDA 

 

A licitante DPARK SOLUÇÕES AMBIENTAIS E SERVIÇOS LTDA, que ofertou o nono menor 

preço global, apresentou a documentação técnica exigida, com exceção para a Declaração de Aceitação 

dos Percentuais do Cronograma. Apresentou, contudo, o cronograma físico financeiro com os mesmos 

percentuais do orçamento referencial. 

  

Apresentou diferença percentual considerável nos custos relativos aos caminhões.  

 

A metodologia de cálculo para obtenção dos custos “Depreciação”, “Juros de Capital”, “Manutenção” 

foi a mesma empregada no orçamento referencial, porém informou parâmetros com índices menores. 

Os custos apresentaram diferença superior a 46%.  

 

Aumentou consideravelmente a vida útil dos caminhões, adotando 10 e 15 anos. Aumentou os 

percentuais residuais para 40 e 50% e reduziu o Fator K de manutenção. O “Custo de diesel e 

lubrificantes” apresenta diferença superior a 40%.  A diferença dos custos de “Pneus” e de “Limpeza 

e identificação dos caminhões” superam 34% em relação ao referencial. 

 
Apresentou diferença percentual considerável nos custos de vários EPI/Ferramentas, sendo que, em 

vários insumos o percentual supera 60%. 

 

O custo de alguns insumos não possui a devida correspondência em diferentes serviços da proposta 

(calça, camisa, jaqueta, capa de chuva, cone de sinalização, creme bloqueador solar, cinto de segurança, 

treinamento trabalho em altura, corda de nylon e aditivo ARLA). 

 

A licitante não respondeu ao pedido de diligência, não apresentando justificativas e/ou comprovação 

de quaisquer dos pontos levantados quanto às inconsistências de seu orçamento, contudo, tais 

inconsistências não são suficientes para determinar a inexequibilidade da proposta.  

 

Embora não tenha sido justificada a cotação dos elementos pela licitante, a análise isolada dos valores, 

não poderia, por si só, caracterizar a proposta como inexequível. Além disto, os valores cotados para 

os elementos apresentam-se próximos dos valores das demais propostas. Ainda que em alguns casos, 

o custo de cada elemento seja menor, a remuneração mensal dos caminhões e da mão de obra é 

compatível com as cotações apresentadas nas demais propostas, o que demonstra a coerência do preço 

desses itens de insumo da DPARK segundo lógica de mercado.  
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Neste sentido, considerando as demais propostas, não há elementos objetivos que caracterizem esses 

itens como inexequíveis. Verificou-se que são custos factíveis. Juntando a isto, o fato dos tributos que 

compõem o detalhamento do BDI estarem adequados, bem como o atendimento dos parâmetros 

contidos no art. 48 da Lei Federal 8.666/1993, tem-se que a proposta é exequível. 

 

Com relação à análise financeira, a licitante apresenta encargos idênticos ao do Orçamento de 

Referência da SLU em seu “Detalhamento de Encargos Sociais”. 

 

Após conferência da documentação enviada na proposta da licitante não identificamos a presença da 

Escrituração Fiscal Digital - EFD, exigida no item 10.2.3.1, referente ao período mencionado. 

Embora não tenha apresentado a documentação e não tenha respondido à diligência, a comissão de 

licitação e a equipe técnica certificou, nesta fase do certame que, a empresa está inserida no Regime 

Tributário Cumulativo e têm suas alíquotas de recolhimento fixas do PIS e da COFINS, de modo que 

não há irregularidade nesse item de sua proposta. 

 

Sendo assim, quanto ao elemento de apuração das médias das alíquotas, a comissão de licitação, 

juntamente com a equipe técnica, com base na legalidade e no poder de autotutela da Administração 

Pública entende pela necessidade de rever de ofício a decisão preliminar, de modo a reclassificar a 

DPARK ainda que inexistente o recurso administrativo. 

 

 

6. DA CONCLUSÃO 

 

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

julgamento pela autoridade superior, pugnando para que seja negado provimento a todos os recursos 

administrativos, a saber:  

- MA. Engenharia contra a classificação da LOCALIX e da VINA; 

- SEISAN contra a classificação da LOCALIX, VINA, MA ENGENHARIA e da EPPO; 

- KTM contra a sua desclassificação e contra a classificação da LOCALIX; 

- CONSTRUTORA ISRAEL contra a sua desclassificação. 

 

Submetemos ainda, diante dos argumentos aqui elencados, a reclassificação da proposta da licitante 

DPARK SOLUÇÕES AMBIENTAIS E SERVIÇOS LTDA, haja vista a constatação, de ofício, pela 

Comissão de Licitação, da regularidade de sua proposta, nos termos do edital.  
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Como resultado final e definitiva da classificação do certame, apresenta-se o quadro a seguir: 

 

EDITAL 001/2020 - MULTITAREFA - CLASSIFICAÇÃO 
 

Colocação Licitante Preço Resultado 
 

1 Localix Soluções Ambientais R$ 

46.996.921,60 

CLASSIFICADA / 

VENCEDORA 

2 Vina Equipamentos e Construções Ltda. R$ 

48.186.518,52 

CLASSIFICADA 

3  

MA Engenharia Ltda 

R$ 

49.978.295,81 
 

CLASSIFICADA 

4 EPPO Saneamento Ambiental e Obras Ltda. R$ 

52.143.215,44 

CLASSIFICADA 

5 DPARK Soluções Ambientais e Serviços Ltda. 

 

R$ 

52.238.797,97 

 

CLASSIFICADA 

6 Seisan Engenharia e Construções Ltda. R$ 

53.474.659,63 

CLASSIFICADA 

7 Mega Construtora e Serviços EIRELI  R$ 

58.171.427,91  

CLASSIFICADA 

 

 

LICITANTES DESCLASSIFICADAS 

Licitante Preço Resultado 

KTM Administração e Engenharia S.A. R$ 46.997.201,44 DESCLASSIFICADA 

Consórcio BH Mais Limpa 
R$ 47.116.276,25 

DESCLASSIFICADA 

Construtora Israel 
R$ 47.699.006,29 

DESCLASSIFICADA 

Consórcio Limpa Minas BH 
R$ 48.213.873,20 

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

empresa LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA, no valor global de R$ 46.996.921,60. 

 

Belo Horizonte, 13 de novembro de 2020. 
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