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ATA DE REUNIÃO REALIZADA PARA JULGAMENTO DAS HABILITAÇÕES REFERENTES 
À CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 5.665/2018 

 
Às 13h00m do dia 06 de setembro de 2018, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação – 

CPL da Prefeitura Municipal de Piúma (PMP) devidamente designados pelo Decreto Municipal 

1.375/2018, representada pelo Presidente da Comissão Sr. Caio de Carvalho Borges e pelos 

membros Sr. Antônio Alfredo de Angelis e Srª. Ana Paula Ribeiro, em atendimento às 

disposições contidas na Lei nº 8.666/93, para realizar os procedimentos relativos à Concorrência 

Pública nº 001/2018, referente ao Processo 5.665/2018 que tem como objetivo a Contratação 

de empresa para prestação de serviços de limpeza e manutenção de vias públicas, tais 

como: varrição, capina, roçada manual e mecanizada, limpeza de sarjetas, meio fio e 

canaletas, caiação de guias, desobstrução de bueiros, poda de arvores com limpeza de 

galhos secos e retirada de parasitas, recolhimento e transporte dos resíduos de capina e 

roçada, sem dedicação exclusiva de mão de obra, na forma descrita no Projeto Básico, por 

meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços em atendimento às necessidades deste 

município. Iniciados os trabalhos, passou-se à verificação dos documentos de Habilitação 

apresentados pelas empresas: Compacta Gestão SMS Ltda EPP, Octo Service Ltda EPP, 

Multiface Serviços e Produções Ltda ME, Limpeza Urbana Serviços Ltda ME, Fortaleza 

Ambiental Gerenciamento de Resíduos Ltda, São Gabriel Ambiental Ltda ME, JM do Brasil 

Construções Eireli ME, RT Empreendimentos Serviços e Limpeza Eireli, DG Reis 

Construtora Ltda ME, BR Construtora e Serviços Ltda ME, Ômega Serviços e Construções 

Eireli ME, Conserma – Serviços, Manutenção e Transportes Ltda, Ale Construções Eireli, 

RDJ Engenharia Ltda, Guerra Service Ltda ME, FF Construções Ltda EPP, Delurb 

Ambiental Ltda, Terrapleno Terraplanagem e Construção Ltda, WBDS Serviços 

Terceirização e Comercio Ltda EPP, entregues em Sessão Pública no dia 11 de julho de 2018, 

no que se refere à Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificação 

Econômico-financeira, esta auxiliada pelo Contador Municipal Pericles Libardi Palaoro e da 

Qualificação Técnica, auxiliada pela Engenheira Responsável pelo Projeto Básico, Poliana C. 

Quintino.  

 

Inicialmente foram analisados os documentos apresentados pela empresa Compacta Gestão 

SMS Ltda EPP e os respectivos questionamentos em desfavor desta. Alegado que “o CNAE da 

empresa não é compatível com o objeto deste edital”, tal alegação não deve prosperar, 

considerando que a empresa possui em seu Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica a atividade 

econômica secundária de código 81.29-0-00 – Atividade de Limpeza Não especificadas 

anteriormente conforme se verifica a fl. 601 dos autos; alegado que a mesma “deixou de 

apresentar a Certidão de Falência e Concordata”, a CPL constatou que a informação procede, 

pois conforme se verifica a fl. 608 dos autos, a empresa apresentou Certidão Negativa de 

Segunda Instância de Natureza Cível, deixando de atender ao item 13.1.3, alínea “a” do Edital. 

Fora solicitado ainda, a realização de diligência quanto aos índices apresentados, ocasião em 

que os índices apresentados pela proponente foram ratificados pelo Contador Municipal. 

Outrossim, a CPL verificou que a empresa apresentou Balanço Patrimonial sem autenticação 

que comprove que o balanço ali apresentado às fls. 609 a 635 é cópia fiel daquele escriturado 
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digitalmente junto ao órgão competente, ferindo assim o item 9.3 do instrumento convocatório, in 

verbis 
9.3 – Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de 

cópia autenticada por tabelião de nota ou pelo Presidente ou qualquer membro da CPL 

– Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Piúma, hipótese em 

que deverá ocorrer até as 10h00m da data marcada para o credenciamento, ou por 

publicação Oficial. 

Nestes termos esta Comissão decide pela sua INABILITAÇÃO. 

 

Passando a análise dos documentos apresentados pela empresa Octo Service Ltda EPP e os 

questionamentos em seu desfavor foi solicitado “diligência no atestado técnico operacional tendo 

em vista não apresentar quantitativo e nem valor” oportunidade em que a comissão apurou não 

haver consistência na alegação, pois conforme se comprova às fls. 757 e 758 o referido atestado 

possui o Selo de Registro no CREA-MG 240547 e 240548, respectivamente, e muito embora 

tenha sido apresentado em cópia autenticada por cartório, fora conferiu junto ao CREA-MG a 

autenticidade do documento apresentado, constatando ainda, que o referido atestado descreve 

o item, a unidade de medida e a quantidade de cada item; alegou-se que “a empresa não possui 

no objeto social os itens Varrição e Capina” o que não se comprova, considerando que a empresa 

possui em seu Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica a atividade econômica secundária de 

código 81.29-0-00 – Atividade de Limpeza Não especificadas anteriormente conforme se 

verifica a fl. 711 dos autos; solicitado ainda a “realização de diligência quanto aos índices 

apresentados”, o mesmo foi submetido ao Contador Municipal que ratificou os índices 

apresentados pela proponente. Ante ao exposto a CPL decide pela sua HABILITAÇÃO. 

 

Seguindo para a análise dos documentos apresentados pela empresa Multiface Serviços e 

Produções Ltda ME, foi alegado que “a empresa não possui no objeto social os itens Varrição 

e Capina” o que não se comprova considerando que a empresa possui em seu Cadastro Nacional 

de Pessoa Jurídica a atividade econômica secundária de código 81.29-0-00 – Atividade de 

Limpeza Não especificadas anteriormente conforme se verifica a fl. 762 dos autos; solicitado 

“diligência no atestado operacional, tendo em vista não ser este registrado no CREA” a comissão 

apurou não haver consistência na alegação, pois conforme se comprova às fls. 806 e 807 o 

referido atestado, apresentado em cópia autenticada em cartório, possui o selo de Registro no 

CREA-ES A 0085796 e A 0085797, respectivamente, tendo ainda sua autenticidade confirmada 

junto ao CREA-ES; fora solicitado ainda a “realização de diligência no índice de liquidez 

apresentado”, momento em que os mesmos foram submetidos ao contador municipal que 

ratificou os índices apresentados; por fim foi alegado que a empresa “não apresentou no anexo 

XV todos os equipamentos conforme as composições dos itens da planilha orçamentária” 

oportunidade em que a CPL apurou que tal alegação não deve prosperar considerando que a 

empresa atendeu ao solicitado conforme consta a fl. 808 dos autos. Diante de tais verificações a 

CPL decide por sua HABILITAÇÃO. 

 

Na sequência foram analisados os documentos apresentados pela empresa Limpeza Urbana 

Serviços Ltda ME, iniciando pela alegação de que “a empresa não possui no objeto social os 

itens Varrição e Capina” o que não se sustenta considerando que a empresa possui em seu 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica a atividade econômica secundária de código 81.29-0-00 
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– Atividade de Limpeza Não especificadas anteriormente conforme se verifica a fl. 825 dos 

autos; em análise da alegação de que “o balanço e o índice são divergentes” a comissão 

submeteu tal informação ao Contador Municipal que ratificou os índices apresentados. Motivos 

estes que levam a CPL decidir por sua HABILITAÇÃO.  

 

Em ato contínuo, passou-se a análise dos documentos apresentados pela empresa Fortaleza 

Ambiental Gerenciamento de Resíduos Ltda, alegado que “a empresa não possui no objeto 

social os itens Varrição e Capina” a comissão constatou que não se comprova, considerando que 

a empresa possui em seu Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica a atividade econômica 

secundária de código 81.29-0-00 – Atividade de Limpeza Não especificadas anteriormente 

conforme se verifica a fl. 895 dos autos; alegado que a empresa “não apresentou no anexo XV 

todos os equipamentos conforme as composições dos itens da planilha orçamentária”, tal 

alegação não deve prosperar, considerando a declaração apresentada a fl. 969 dos atos; alegado 

ainda que o “contrato de prestação de serviços da engenheira Marivânia foi datado um dia após 

o atestado técnico que foi no período de 26/05/2014 a 26/08/2014” a CPL concluiu que tal 

alegação não deve prosperar, considerando que o instrumento convocatório exigiu apenas que 

a licitante possuísse em seu quadro técnico permanente, profissional registrado no CREA, 

comprovando o vínculo entre o profissional e a empresa, o que se comprova por meio do quadro 

de responsáveis técnicos constante na Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica 

anexada a fl. 936 a 938; por fim, foi solicitado “diligência no atestado técnico operacional” 

oportunidade em que a CPL apurou não haver consistência na alegação, pois conforme se 

comprova às fls. 948 e 949 o referido atestado, apresentado em cópia autenticada em cartório, 

possui o selo de Registro no CREA-ES A 0080595 e A 0080596, respectivamente, tendo ainda 

sua autenticidade confirmada junto ao CREA-ES. Antes ao exposto a CPL decide pela sua 

HABILITAÇÃO. 

 

Em seguida foram analisados os documentos apresentados pela empresa São Gabriel 

Ambiental Ltda ME tendo como alegação inicial que o “CNAE não é compatível com objeto 

licitado”, o que não se comprova considerando que a empresa possui em seu Cadastro Nacional 

de Pessoa Jurídica a atividade econômica secundária de código 81.29-0-00 – Atividade de 

Limpeza Não especificadas anteriormente conforme se verifica a fl. 986 dos autos; fora 

solicitado ainda “diligencia no atestado operacional emitido pela empresa Jaguarense 

Transportes” oportunidade em que a CPL verificou que o atestado em questão foi emitido em 

19/05/2010, entretanto, conforme consta na Certidão de Registro e Quitação da Pessoa Jurídica 

anexada a fl. 1.024 a empresa só foi registrada no CREA-ES em 14/03/2017, ou seja, a empresa 

não estava apta pelo conselho competente para realizar as atividades ali descritas; neste sentido 

foi verificado o Atestado de Capacidade Técnica Parcial emitido pela Prefeitura Municipal de 

Pinheiros, conforme anexado à fl. 1.027, momento em que verificou-se que o atestado não atende 

às exigência do instrumento convocatório (alíneas “b” e “b.1”, do item 10.1.5.1) por não 

contemplar o serviço de “Varrição Manual”, utilizando como informação subsidiária o instrumento 

de contrato disponibilizado no Portal da Transparência do Município de Pinheiros no link 

https://s3.amazonaws.com/el.com.br/portal/uploads/1962/arquivos/20A441DF1285A79BA80FF5

FB61B634ED.pdf; por fim fora solicitado a “verificação dos índices de liquidez apresentados”, 

onde os mesmos foram ratificados pelo Contador Municipal; de forma complementar a comissão 

mailto:cpl@piuma.es.gov.br
https://s3.amazonaws.com/el.com.br/portal/uploads/1962/arquivos/20A441DF1285A79BA80FF5FB61B634ED.pdf
https://s3.amazonaws.com/el.com.br/portal/uploads/1962/arquivos/20A441DF1285A79BA80FF5FB61B634ED.pdf


PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - PIÚMA/ES 
C.N.P.J. nº 27.165.695/0001-18 

 

 

 

                                                      Av. Aníbal de Souza Gonçalves - Acaíca - Cep. 29.285-000 
Piúma/ES - C.N.P.J.sob o nº 27.165.695/0001-18 

e-mail: cpl@piuma.es.gov.br 
 

 

PET Nº 5.665/2018 

 

 

FLS: -----------------

______________ 

 
requereu por meio de e-mail enviado à empresa São Gabriel Ambiental Ltda ME em 20/08/2018 

cópia das alterações contratuais ocorridas no decorrer do ano de 2017, tendo seu pedido 

atendido em 21/08/2018 com o envio das alterações contratuais 03, 04, 05 e 06. Antes ao exposto 

a Comissão decide pela sua INABILITAÇÃO. 

 

Na sequência analisou-se a documentação apresentada pela empresa JM do Brasil 

Construções Eireli ME, iniciando pela alegação de que a empresa “não apresentou a Certidão 

de Dívida Ativa Estadual, o que foi apresentado foi um print da tela informando que o sistema 

está inoperante, consultado em 03/07/2018” situação esta, confirmada pela CPL através do 

documento anexado a fl. 1.082 e ratificada pela Consulta de Solicitação de Certidão de 

Regularidade Fiscal, realizada pela CPL, junto a Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro 

em 23/07/2018, onde verificou-se que a última Certidão concluída foi em 19/10/2017 e que a 

última certidão requerida foi em 20/07/2018; alegou-se que o “CNAE da empresa não é 

compatível com o objeto” o que também foi confirmado pela CPL ao verificar o Cadastro Nacional 

de Pessoa Jurídica anexado a fl. 1.075, não sendo identificado qualquer relação das atividades 

econômicas registradas com o objeto desta Concorrência Pública; foi alegado que a empresa 

“não apresentou no Anexo XV todos os equipamentos conforme as composições dos itens da 

planilha orçamentária”, o que não se confirma, mediante a declaração anexada a fl. 1.134; por 

fim alegou-se ainda que “o contrato do engenheiro não possui reconhecimento de firma” o que 

não se sustenta, considerando que a empresa apresentou o referido contrato em via original, 

com os selos dos cartórios onde foram conferidas as autenticidades das firmas, conforme se 

observa às fls. 1.149 a 1.151; além das alegações apontadas a CPL verificou ainda que a 

empresa não atendeu de forma satisfatória a alínea “b.3” do item 10.1.2 quando apresentou 

“Certidão Negativa Mobiliária” emitida pela Prefeitura Municipal de Rio das Ostras ao invés de 

apresentar a “Certidão Negativa Fiscal” que na oportunidade foi consultada pela CPL, 

comprovando-se a existência de inúmeros débitos ao gerar uma “Certidão Positiva de Débitos” 

emitida pelo município citado alhures, certidão esta, anexada aos autos pela CPL; por fim, 

embora a empresa tenha apresentado Atestado de Capacidade Técnica (fl. 1.142) emitido pela 

empresa ABE Incorporações e Empreendimentos, inscrita no CNPJ sob o nº 19.640.289/001-31, 

acompanhado de cópia simples de contrato firmado entre as partes,  a CPL decide por não aceitar 

o referido atestado, considerando que o referido contrato, anexado às fls. 1.136 a 1.141, apesar 

de ser firmado entre duas Pessoas Jurídicas de Direito Privado possuem cláusulas referentes 

a Lei 8.666/93, situação em que deve figurar como Contratante Pessoa Jurídica de Direito 

Público da Administração Direta ou Indireta, aliado ao fato da empresa não possuir atividade 

econômica compatível com o objeto do contrato; Outrossim, a CPL verificou que a empresa 

apresentou Balanço Patrimonial sem autenticação que comprove que o balanço ali apresentado 

às fls. 1.089 a 1.119 é cópia fiel daquele escriturado digitalmente junto ao órgão competente, 

ferindo assim o item 9.3 do instrumento convocatório, nos termos já mencionado anteriormente. 

Ante ao exposto a CPL decide pela sua INABILITAÇÃO. 

 

Seguindo para a análise dos documentos apresentados pela empresa RT Empreendimentos 

Serviços e Limpeza Eireli, alegou-se que a empresa “não possui CNAE compatível com o 

objeto”, o que não se comprova considerando que a empresa possui em seu Cadastro Nacional 

de Pessoa Jurídica a atividade econômica secundária de código 81.29-0-00 – Atividade de 
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Limpeza Não especificadas anteriormente conforme se verifica a fl. 1.162 dos autos; alegou-

se que a empresa “não quantificou o atestado operacional” que ao ser verificado pela CPL 

concluiu-se que a alegação não deve prosperar, considerando que o atestado apresentado pela 

empresa anexado as fls. 1.195 e 1.196 conta com a descrição dos serviços prestados, a unidade 

de medida e a quantidade de cada item, sendo o mesmo apresentado em cópia autenticada em 

cartório, possui o selo de Registro no CREA-ES A 0071828 e A 0071829, respectivamente, tendo 

ainda sua autenticidade confirmada junto ao CREA-ES; além das alegações apontadas a CPL 

verificou que a empresa apresentou apenas a 19ª Alteração Contratual, deixando de apresentar 

o ato que constituiu a sociedade, considerando tratar-se de alteração que não traz informação 

sobre sua consolidação; verificou-se também que os indicadores econômicos solicitados na 

alínea “c” do item 10.1.3 do edital foram apresentados pelo sócio administrador Richelmi Neitzel 

Milke, representante este afastado da administração/direção da empresa por imposição do M.M. 

Juíz de Direito da Comarca de Mucurici, Helthon Neves Farias, nos autos do processo 0000742-

31.2017.8.08.0034, ipsis litteris “afastamento total do acusado da direção/administração de suas 

empresas até o findar da instrução processual, podendo, caso queira, outorgar poderes ou 

contratar administrador para gerir seus negócios”; verificou-se ainda, que além do fato de a 

garantia a que se refere o item 10.1.4 ter sido apresentada no formato “Carta Fiança” e não 

“Fiança Bancária”, conforme preceitua o inciso III, art. 56, da Lei 8.666/93, o documento foi 

emitido pela empresa Blue Life Bank Intermediation Business, inscrita no CNPJ sob o nº 

91.397.646/0001-00, empresa esta não cadastrada junto ao Banco Central do Brasil, não 

estando, portanto, autorizada a emitir Carta de Fiança Bancária. Reforça este entendimento o 

seguinte trecho do relatório que embasou o Acórdão TCU 802/2016 de relatoria do Ministro 

Augusto Sherman  
72. Pesquisas no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil na Internet 
(‘www.bcb.gov.br’ > ‘Sistema Financeiro Nacional’ > ‘Informações cadastrais e 
contábeis’ > ‘Informações cadastrais’ > ‘Relação de instituições em funcionamento no 
país’) revelaram que o Trade Merchant Bank (CNPJ 18.808.746/0001-91), entidade 
responsável pela emissão da carta de fiança bancária que garantiu a proposta 
apresentada pela empresa MJR Construtora Ltda. no certame (peça 19, p. 22), não 
consta como instituição cadastrada naquela autarquia federal. Sendo assim, não estaria 
apta a emitir fiança da espécie ‘fiança bancária’. 
73. Para o exercício da atividade bancária, é necessária a autorização governamental 
expedida pelo Banco Central do Brasil, que integra o Sistema Financeiro Nacional. A 
administração das instituições financeiras submete-se a regras especificas e é 
controlada pelo Banco Central do Brasil. A este compete, dentre outras prerrogativas, a 
aprovação do nome dos administradores eleitos pelos órgãos societários, a fiscalização 
das operações realizadas, a autorização para a alienação do controle acionário ou para 
a transformação, fusão, cisão ou incorporação, bem como a decretação do regime de 
administração especial temporária, intervenção ou liquidação extrajudicial. 
74. Não sendo o Trade Merchant Bank um banco, a fiança emitida por essa instituição, 
além de não poder ser considerada fiança bancária, não tem a segurança proporcionada 
pelo controle do Banco Central do Brasil. 

 

Aliado a situação trazida à baila, temos ainda que figura como afiançado/cliente a Filial da 

empresa R.T. Empreendimentos, Serviços e Limpeza Eireli, inscrita no CNPJ sob o nº 

08.801.159/0003-89, conforme se verifica a fl. 1.182 dos autos do processo licitatório, entretanto, 

todas as demais documentações apresentadas dizem respeito à Matriz, inscrita no CNPJ sob o 

nº 08.801.159/0001-17, conforme se verifica na documentação apresentada, em especial no 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica acostado a fl. 1.162. Outrossim, a CPL verificou que a 
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empresa apresentou Balanço Patrimonial sem autenticação que comprove que o balanço ali 

apresentado às fls. 1.171 a 1.175 é cópia fiel daquele escriturado digitalmente junto ao órgão 

competente, ferindo assim o item 9.3 do instrumento convocatório, nos termos já mencionado 

anteriormente. Motivos estes que levam a CPL a decidir por sua INABILITAÇÃO. 

     

Analisando a documentação apresentada pela empresa DG Reis Construtora Ltda ME, alegou-

se que a empresa “não possui CNAE compatível com o objeto”, o que foi confirmado pela CPL 

ao verificar o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica anexado a fl. 1.222, não sendo identificado 

qualquer relação das atividades econômicas registradas com o objeto desta Concorrência 

Pública; foi alegado que a empresa “não apresentou no Anexo XV todos os equipamentos 

conforme as composições dos itens da planilha orçamentária” o que não se comprova, 

considerando a declaração anexada a fl. 1.261 dos autos; alegou-se que a empresa “apresentou 

procuração pública emitida a mais de 12 (doze) meses” oportunidade em que a comissão 

verificou que a referida procuração fora certificada em 15/01/2018 pela Tabeliã de Notas, Ana 

Paula Almeida Quintiliano – Cartório de Notas Tabelionato de Piúma, estando válida para este 

ato; alegou-se ainda que “o atestado operacional não é assinado pelo representante legal da 

empresa tomadora do serviço e sim pelo procurador Charles Ribeiro dos Anjos Peçanha” o que 

levou a CPL a diligenciar o Atestado Operacional acostado a fl. 1.260 do processo licitatório, 

encaminhado e-mail em 20/08/2018 solicitando que fosse encaminhado a esta comissão, no 

prazo de 48h, cópia da Nota Fiscal de Prestação do Serviço à Construtora Sanjoanense Eireli 

ME, cópia do Contrato Social da referida construtora e ainda cópia da Procuração que dá poderes 

ao Sr. Charles Ribeiro dos Anjos Pessanha para emitir atestado de capacidade técnica, ao que 

a proponentes respondeu em 22/08/2018 anexando ao e-mail cópia da 8ª Alteração e 

Transformação da sociedade empresária limitada A. Lisboa Locação de Serviços de Limpeza 

Ltda – ME em empresa individual de responsabilidade limitada Construtora Sanjoanense – Eireli, 

juntamente com cópia da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 39 emitida em 22/08/2018. Ao 

confirmar o recebimento dos documentos citados e informar a falta da Procuração solicitada, a 

empresa encaminhou em 24/08/2018 cópia simples de uma procuração assinada em 01/04/2018 

dando poderes de representatividade ao Sr. Charles Ribeiro dos Anjos Pessanha. Ante ao 

exposto, a CPL decidiu por não reconhecer o Atestado Operacional acostado a fl. 1.260 por 

verificar que a Nota Fiscal sequer havia sido emitida a época da suposta prestação do serviço 

que teria ocorrido entre o período de 01/05/2018 e 31/05/2018, aliado ao fato de que a empresa 

não possui objeto social compatível com o objeto do atestado, não estando apta à prestação do 

serviço informado. Motivo suficiente para decidir pela sua INABILITAÇÃO. 

 

Na sequência foram analisados os documentos apresentados pela empresa BR Construtora e 

Serviços Ltda EPP, iniciando pela alegação de que “o CNAE não é compatível com o objeto da 

licitação” o que não se sustenta, considerando que a empresa possui em seu Cadastro Nacional 

de Pessoa Jurídica a atividade econômica secundária de código 81.29-0-00 – Atividade de 

Limpeza Não especificadas anteriormente conforme se verifica a fl. 1.281 dos autos; assim a 

CPL decidiu por sua HABILITAÇÃO.  

 

Seguindo para a análise da documentação apresentada pela empresa Ômega Serviços e 

Construções Eireli ME solicitou-se a “verificação da Certidão Federal” ao que a CPL verificou a 
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autenticidade do documento junto à Receita Federal no link 

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/certaut/CndConjunta/ConfirmaAutenticR

esultado.asp ; alegou-se ainda que a empresa “apresenta índices do balanço com valor zero”, o 

que não se confirma, considerando o documento anexado à fl. 1.392; alegou-se ainda que “o 

engenheiro indicado não realizou os serviços, tendo em vista o seu contrato (engenheiro) ser de 

19/03/2018 e o serviço no atestado ser de 02/01/2017, solicitando assim realização de diligência”, 

oportunidade em que a CPL pode verificar que embora o atestado de capacidade técnica 

solicitado no edital seja o Operacional, ou seja, da empresa, verificou-se que o Atestado Técnico 

Operacional anexado à fl. 1.408 encontra-se em dissonância com as informações constantes no 

Balanço Patrimonial apresentado as fls. 1.386 à 1.391, onde não se verificam movimentações no 

exercício de 2017, assim como no Cálculo dos Índices a fl. 1.392 onde a Nota 01 – Balanço 

Patrimonial traz a seguinte informação  
“O Balanço Patrimonial com encerramento de Exercício Social em Dezembro de 2017, 

a empresa se encontrava inativa desde sua abertura, até a data do encerramento 

do Balanço de 2017. Desta forma, apresenta apenas os saldos referentes as contas 

patrimoniais de caixa/bancos e Patrimônio Líquido, não havendo quaisquer 

movimentações, sejam elas, bancárias, fiscais, sociais ou demais outras que 

interferissem ou alterassem os saldos patrimoniais apresentados no balanço.” 

(grifo nosso) 

Informações estas fornecidas pelo Sócio Administrador Fábio de Souza Azevedo e pelo Contador 

Claudionir Vilela de Laia, ademais, a empresa afirma ter prestado o referido serviço em 

02/01/2017 entretanto seu Registro Junto ao CREA-MG só fora expedido em 17/07/2018, ou seja, 

a empresa não estava apta pelo conselho competente para realizar as atividades ali descritas 

naquela data, nestes termos há suficiente indício de que o atestado apresentado seja inidôneo, 

motivo suficiente para não ser aceito pela comissão. Nestes termos a CPL decide pela sua 

INABILITAÇÃO. 

 

Analisando a documentação apresentada pela empresa Conserma – Serviços, Manutenção e 

Transportes Ltda, iniciando pela alegação de que a empresa “não possui CNAE compatível com 

o objeto”, a CPL verificou que a alegação não se sustenta, considerando que a empresa possui 

em seu Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica a atividade econômica secundária de código 

81.29-0-00 – Atividade de Limpeza Não especificadas anteriormente conforme se verifica a 

fl. 1.434 dos autos; alegou-se que a empresa “não reconheceu firma da assinatura dos sócio 

administrador no credenciamento”, o que embora possa ser confirmado não impossibilita a 

participação da empresa no certame, ficando o possível representante impossibilitado apenas de 

se manifestar durante a sessão; alegou-se ainda que “o contrato de prestação de serviços do 

engenheiro Jorge Axwb Sad Assaf não tem firma reconhecida e na declaração de engenheiro a 

indicação é a do Sr. Jorge”, verificou-se que a indicação de Responsável Técnico do Anexo V, 

constante a fl. 1.490 dos autos aponta como responsável técnico para os serviços decorrentes 

desta licitação o Sr. Angelo Afonso Lamounier Neto, sendo este Engenheiro Civil constante a 

Certidão de Quitação de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica anexada as fls. 1.476 a 1.478; 

Além das alegações apresentadas, a CPL verificou que a empresa apresentou Balanço 

Patrimonial sem autenticação que comprove que o balanço ali apresentado às fls. 1.442 a 1.464 

é cópia fiel daquele escriturado digitalmente junto ao órgão competente, ferindo assim o item 9.3 
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do instrumento convocatório, nos termos já mencionado anteriormente. Motivo este que leva a 

CPL a decidir por sua INABILITAÇÃO. 

 

Passando a análise dos documentos apresentados pela empresa Ale Construções Eireli ME 

iniciando pela alegação de que “não possui CNAE compatível com o objeto”, a CPL verificou que 

a alegação não se sustenta, considerando que a empresa possui em seu Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica a atividade econômica secundária de código 81.29-0-00 – Atividade de 

Limpeza Não especificadas anteriormente conforme se verifica a fl. 1.520 dos autos; seguindo 

para alegação de que a empresa “deixou de apresentar o documento de identificação de um dos 

sócios, ferindo o item 10.1.1, alínea “a” do edital” tal alegação não deve prosperar, considerando 

que o Ato de Transformação de Sociedade Empresária Limitada em Empresa Individual de 

Responsabilidade Ltda Eireli, anexado às fls. 1.511 a 1.515, supre a necessidade do documento 

de identidade de outro sócio, a partir do momento que o Sr. Leandro dos Santos Rodrigues 

passou a ser o único proprietário da empresa; alegado que a empresa “apresentou  a Certidão 

Negativa de Débitos da Secretaria de Estado da Fazenda e Planejamento sem código verificador 

de autenticidade e ainda com ausência de informações sobre a empresa”, a CPL realizou 

consulta junto a Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento do Estado do Rio de Janeiro 

no link http://www4.fazenda.rj.gov.br/certidao-fiscal-web/certidao.jsf constatando a autenticidade 

da certidão por meio do número da certidão localizado na parte superior da CND; solicitado 

“verificação da autenticidade das Certidões Negativas de Débitos Municipais” a CPL realizou 

consulta junto à Prefeitura Municipal de Cabo Frio no link http://138.204.67.170:8090/iss-

web/autenticidade/certidoes.xhtml;jsessionid=zI1WGZLCk7APJ06En3l7tDewDJ2Ya54m0DL-

cTjy.srv-faz-sweb constatando a autenticidade da CND Municipal; solicitado ainda a “verificação 

da autenticidade das Certidões do CREA-RJ operacional”, a mesma fora submetida a engenheira 

Poliana C. Quintino e verificada sua autenticidade; por fim fora solicitado ainda a “verificação da 

autenticidade das Certidões do CREA-RJ profissional” que também fora submetida a engenheira 

Poliana C. Quintino e verificada sua autenticidade. Antes ao exposta a comissão decide pela sua 

HABILITAÇÃO.   

 

Analisando a documentação apresentada pela empresa RDJ Engenharia Ltda, alegou-se que a 

empresa “não possui CNAE compatível com o objeto”, a CPL verificou que a alegação não se 

sustenta, considerando que a empresa possui em seu Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica a 

atividade econômica secundária de código 81.29-0-00 – Atividade de Limpeza Não 

especificadas anteriormente conforme se verifica a fl. 1.626 dos autos. Nestes termos a 

comissão decide pela sua HABILITAÇÃO. 

 

Na sequência foram analisados os documentos apresentados pela empresa Guerra Service 

Ltda ME iniciando pela alegação de que “não possui CNAE compatível com o objeto”, a CPL 

verificou que a alegação não se sustenta, considerando que a empresa possui em seu Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica a atividade econômica secundária de código 81.29-0-00 – Atividade 

de Limpeza Não especificadas anteriormente conforme se verifica a fl. 1.772 dos autos; 

alegou-se que a empresa “não apresentou no Anexo XV todos os equipamentos conforme as 

composições dos itens da planilha orçamentária”, o que não deve prosperar, considerando que 

a empresa juntou declaração a fl. 1.800 dos autos informando possuir, entre outros itens, os itens 
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Caminhão Basculante, Utilitário adequado para transporte de pessoas – VW Kombi (flex) e 

Retroescavadeira; solicitou-se ainda “diligência no atestado operacional, pois não traz o valor do 

contrato”, oportunidade em que a CPL realizou consulta junto ao Portal da Transparência do 

Município de Irupi onde foi possível localizar a Ata de Registro de Preços nº 097/2017 no link 

https://s3.amazonaws.com/el.com.br/portal/uploads/1892/arquivos/9D3930540D885D4E83EF0

E8D5CCD3AE4.pdf, verificando-se que o atestado atende perfeitamente ao objeto desta 

concorrência; por fim, fora solicitado ainda “diligência dos índices apresentados, pois encontram-

se com valores iguais”, oportunidade em que os mesmos foi submetido ao Contador Municipal 

que ratificou os índices apresentados pela proponente. Não obstante as alegações apresentada, 

a comissão verificou ainda que a empresa realizou a “Alteração Contratual nº 02  - Consolidada” 

em 02/08/2016, onde, entre outras coisas realizou alteração nas atividades econômicas e no 

capital social da empresa, conforme conta às fls. 548 a 553, conflitando com as informações 

constantes na Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica anexada a fl. 1.797 e 1.798 

dos autos, indo de encontro a alínea “c”, § 1º, art. 2º da Resolução 266/1979  
Art. 1º - Os Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, mediante 

requerimento, expedirão certidões comprobatórias da situação do registro de pessoas 

jurídicas. 

(...) 

Art. 2º - Das certidões de registro expedidas pelos Conselhos Regionais deverão 

constar: 

(...) 

§ 1º - Das certidões a que se refere este artigo deverão figurar as declarações de que: 

(...) 

c) as certidões emitidas pelos Conselhos Regionais perderão a validade, caso 

ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nelas contidos e 

desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro. (grifo 

nosso) 

Motivo suficiente para que a CPL decida pela sua INABILITAÇÃO. 

 

Analisando a documentação apresentada pela empresa FF Construções Ltda EPP, iniciando 

pela alegação de que a empresa “não possui Varrição em seu objeto social”, a CPL verificou que 

a alegação não se sustenta, considerando que a empresa possui em seu Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica a atividade econômica secundária de código 81.29-0-00 – Atividade de 

Limpeza Não especificadas anteriormente conforme se verifica a fl. 1.842 dos autos; solicitado 

ainda “averiguação dos índices de liquidez apresentados”, sendo estes submetidos ao Contador 

Municipal que verificou que os índices de Liquidez Geral e Solvência Geral não conferem com os 

valores por ele apurados. Outrossim, a CPL verificou que a empresa apresentou Balanço 

Patrimonial sem autenticação que comprove que o balanço ali apresentado às fls. 1.851 a 1.866 

é cópia fiel daquele escriturado digitalmente à Junta Comercial, ferindo assim o item 9.3 do 

instrumento convocatório, nos termos já mencionado anteriormente. Motivo pela qual a CPL 

decide pela sua INABILITAÇÃO. 

  

Na sequência foram analisados os documentos apresentados pela empresa Delurb Ambiental 

Ltda, onde foi alegado que a empresa “não apresentou o atestado de capacidade técnica 

operacional”, o que foi comprovada pela CPL, considerando que a empresa apresentou apenas 

o Atestado de Capacidade Técnica Profissional, ferindo as alíneas “b” e “b.1”, do item 10.1.5.1 
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do edital; Ademais a CPL verificou que a sociedade é composta pela Pessoa Jurídica “Benfour 

Investimentos S.A.” – detentora de mais de 99% do capital societário - representada pelo Diretor 

Executivo Gustavo de Souza Bruno e pela Pessoa Física André Ferraz da Silva – detentor de 

menos de 1% do capital societário. Neste sentido temos que o item 10.1.1 trata da Habilitação 

Jurídica da empresa, onde a redação dada pela alínea “a” requer a apresentação da Cédula de 

Identidade de todos os representantes legais da licitante, definido no ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social em vigor, acontece que a licitante apresentou apenas a Cédula de Identidade do 

sócio André Ferraz da Silva, deixando de apresentar, o que por óbvio é a identidade da sócia 

Pessoa Jurídica Benfour Investimentos S.A., ou seja, seu Estatuto; ainda com relação ao contrato 

social da proponente a Cláusula sexta traz que a administração da sociedade compete ao Diretor, 

Sr. André Ferraz da Silva, cláusula esta que acrescida de seu Parágrafo Único elenca os poderes 

dados ao administrador, com ressalvas às hipóteses relacionadas nas alíneas seguintes, que 

requerem aprovação prévia por escrito de 75% do Capital Social da sociedade com ênfase à 

alínea “f” - “prestar garantias de qualquer natureza e valor sobre obrigações próprias e/ou de 

terceiros, inclusive, mas não se limitando a, concessão de avais, fianças ou outra garantia 

pessoal ou real em favor de terceiros”, condição esta, imposta no contrato social para 

apresentação do seguro garantia anexado às fls. 1.978 a 1.988, previsto no item 10.1.4 do edital, 

onde não foi verificada sua satisfação junto a documentação apresentada; por fim verificou-se 

ainda que a empresa apresentou Balanço Patrimonial sem autenticação que comprove que o 

balanço ali anexado às fls. 1.946 a 1.974 é cópia fiel daquele escriturado digitalmente junto ao 

órgão competente, ferindo assim o item 9.3 do instrumento convocatório, nos termos já 

mencionado anteriormente. Nesta toada a comissão decide pela sua INABILITAÇÃO. 

 

Na sequência foram analisados os documentos apresentados pela empresa Terrapleno 

Terraplanagem e Construção Ltda, inciando-se pela alegação de que a empresa “não possui 

CNAE compatível com o objeto”, o que foi confirmado pela CPL ao verificar o Cadastro Nacional 

de Pessoa Jurídica anexado a fl. 2.166, não sendo identificado qualquer relação das atividades 

econômicas registradas com o objeto desta Concorrência Pública; alegou-se ainda que a 

empresa “não apresentou atestado operacional”, oportunidade em que a CPL verificou que 

embora a empresa tenha apresentado o atestado de Capacidade Técnica Profissional, conforme 

anexado a fl. 2.063, emitido pela Prefeitura Municipal de Rio das Ostras, a proponente indicou 

como Responsável Técnico para o acompanhamento dos serviços objeto da presente licitação 

(Anexo V) em cumprimento ao item 10.1.5.1, alínea “d” a Engenheira Agrônoma Fernanda 

Assumpção Castro, conforme documento anexo a fl. 2.136, profissional não habilitado pelo 

CREA-RJ para os serviços de Varrição de Ruas, conforme informação constante à fl. 2.062 e 

2.064; Ademais a CPL verificou que a sociedade é composta pela Pessoa Jurídica “SGE Prizma 

Participações S/A” – detentora de mais de 99% do capital societário - representada pelo Diretor 

Presidente Marcus Aurelius dos Santos Oliveira e pela Pessoa Física Carlos Eduardo Verçoza 

Brito – detentor de menos de 1% do capital societário. Neste sentido temos que o item 10.1.1 

trata da Habilitação Jurídica da empresa, onde a redação dada pela alínea “a” requer a 

apresentação da Cédula de Identidade de todos os representantes legais da licitante, definido no 

ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acontece que a licitante apresentou apenas 

as Cédulas de Identidades do sócio Carlos Eduardo Verçoza Brito e do Diretor Presidente Marcus 

Aurelius dos Santos Oliveira, deixando de apresentar, o que por óbvio é a identidade da sócia 
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Pessoa Jurídica SGE Prizma Participações S/A, ou seja, seu Estatuto; Com Relação as Certidões 

Fiscais a CPL verificou que a empresa apresentou Certidão de Regularidade Fiscal  de nº 07-

2018/096144 emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento do Rio de Janeiro 

no CNPJ da Filial 02, sob o nº 29.167.442/0003-70, diverso daquele indicado Cadastro Nacional 

de Pessoa Jurídica anexado a fl. 2.16, sob o nº 29.167.442/0001-09; por fim, verificou-se ainda 

que a empresa não atendeu ao item 10.1.3, alínea “b” – apresentação de Balanço Patrimonial e 

Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei 

–, ao apresentar um simples Balanço Patrimonial Comparativo, sem qualquer comprovação da 

escrituração no órgão competente, conforme se verifica as fls. 2.144 e 2.145. Consigna-se ainda 

que o Recibo de Entrega de escrituração Contábil Digital anexado à fl. 2.147 refere-se ao período 

de 01/01/2016 a 31/12/2016, e não do exercício de 2017 como de fato era devido. Motivos estes 

que levam a sua INABILITAÇÃO. 

 

Por fim, seguiu-se para análise da documentação apresentada pela empresa WBDS Serviços 

Terceirização e Comercio Ltda EPP, iniciando-se pela alegação de que a empresa “não possui 

CNAE compatível com objeto desta licitação”, oportunidade em que a CPL verificou que a 

alegação não se sustenta, considerando que a empresa possui em seu Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica a atividade econômica secundária de código 81.29-0-00 – Atividade de 

Limpeza Não especificadas anteriormente conforme se verifica a fl. 2.224 dos autos; alegou-

se ainda que “a empresa foi registrada no CREA-ES somente em fevereiro de 2018 e seu 

atestado declara serviço executado em 2017, e ainda que seu balanço patrimonial não consta 

qualquer faturamento de prestação de serviço, consta apenas locação de máquina”, diante de 

tais alegações a CPL verificou a Certidão de Registro e Quitação da Pessoa Jurídica anexado a 

fl. 2.279 dos autos onde consta a informação de que a empresa fora registrada no CREA-ES em 

15/02/2018, ao verificar o Atestado fornecido pela empresa Construtora Marvila Ltda ME, à 

proponente, verificou-se que esta prestou serviços àquela no período de Novembro/2017 a 

Maio/2018, ou seja, a empresa não estava apta pelo conselho competente para realizar as 

atividades ali descritas. Já com relação ao Balanço Patrimonial foi possível verificar que a 

empresa registrou em seu balanço patrimonial na conta Receita Operacional Bruta apenas 

“Receitas de Locações”, o que demonstra claramente que a empresa não realizou qualquer outro 

serviço como aqueles informados no atestado de fl. 2.270 no Exercício de 2017, motivo pelo qual 

a comissão propugna pela sua INABILITAÇÃO. 

Antes ao exposto, conduzidas pelos fatos acima narrados, a Comissão Permanente de Licitação 

decide pela: 

HABILITAÇÃO das empresas 

1. Octo Service Ltda EPP; 

2. Multiface Serviços e Produções Ltda ME; 

3. Limpeza Urbana Serviços Ltda ME; 

4. Fortaleza Ambiental Gerenciamento de Resíduos Ltda; 

5. BR Construtora e Serviços Ltda ME; 

6. Ale Construções Eireli; 

7. RDJ Engenharia Ltda. 
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INABILITAÇÃO das empresas 

1. Compacta Gestão SMS Ltda EPP; 

2. São Gabriel Ambiental Ltda ME; 

3. JM do Brasil Construções Eireli ME; 

4. RT Empreendimentos Serviços e Limpeza Eireli; 

5. DG Reis Construtora Ltda ME; 

6. Ômega Serviços e Construções Eireli ME; 

7. Conserma – Serviços, Manutenção e Transportes Ltda; 

8. Guerra Service Ltda ME; 

9. FF Construções Ltda EPP; 

10. Delurb Ambiental Ltda; 

11. Terrapleno Terraplanagem e Construção Ltda; 

12. WBDS Serviços Terceirização e Comercio Ltda EPP. 

Desta decisão cabem recursos, nos termos do art. 109 da Lei 8.666/93. Nada mais havendo a 
declarar, foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata, que vai assinada pelo Presidente da 
CPL e demais membros.  

 
 

 
___________________________________ 

CAIO DE CARVALHO BORGES 
PRESIDENTE DA CPL 

 
 

ANTÔNIO ALFREDO DE ANGELIS 
MEMBRO 

 
 

ANA PAULA RIBEIRO 
MEMBRO 
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