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ATA  DA sEssAO ExmAOPIDiNAPIIA PAFIA ANALlsE E juLCIAMEI\m]  DA DOcuMENTAeno
DE LIABILITAgiv

Concorrencia Pt]blica n.a 2021.11.26.1

0bjeto   da   Licita?ao:   Gontrata?ao   de   empresa   especializada   em   servico§   de   varricao,
capina?ao,  poda  de  arvores,  pintura  de  meio  fio.  coleta  e  transporte  de  residuos  s6lidos
domiciliares  e  urbanos  no  Municfpio  de  Farias  Brito/CE,  conforme  projeto§  e  orgamentos
anexados ao Edital Convocat6rio.

Data:                29 de dezembro de 2021
Horario:            llh
Local:                Preferfura Municipal de Faria§ Brjto
Endere?o:       F]ua Jos6 Aives pimentel,  n.a  87,  Centro,  Faria§ Brito/CE,

Ao§  29  de  dezembro  de  2021,   na  cidade  de  Farias  Brito  -CE]   neuniu-se,   em  ses§ao

pdblica,   a   Comis§ao   Permanente   de   Licita?ao   da  Pnefeitura   Municipal   de   Farias   Brito,
nomeada  pela  Portaria  n.a  05110121/2021,   de  04  de  Janeiro  de  2021,  do  Senhor
Prefefro  Municipal,   sendo  cc]mpo§ta  pelo§  membros  Ant6nio  Cardoso  de  Lima.  Tiago  de

Aradjo  Leife  e  F]ais  Barbosa  da  §iiva,  sob  a  pre§idencia  do  primeiro.  0  motivo  da  presents
neuniao   e   tao   somente   para   que   fossem   concluidas   a   analise   e   o   julgamento   dos
documentos   de   habilita?5o   referentes   a   Concorrencia   Pdblica   n.a   2021,11.26,1,   cujo
objeto 6 o supracitado.  Iniciados o§ trabalhos,  o §enhor Presidents nomeou o §enhor Tiago
de   Aradjo    Leite    para   secretariar   a   se§§ao.    Posteriormente,    o    Senhor   Pre§idente
determinou   que   fo§§e   iniciada   uma   minudente   analise   junto   a  toda   documenta?ao   de
habilita?ao    apre§entada,    determinando    ainda,    a    realiza?ao    de    con§ulta§    on-line    (via

internet),  para  §e verificar  a  autenticidade  de  alguns  dos  dc)cumentos  exigidos.  Concluida  a
referida  anali§e,  a Comi§sao chegou  ao  §eguinte  ne§ultado:  .EMPPE§AS IMRE§lBllJIADA§
DE PAF]TIC[pAF]:  DAer ceN§muc}aEs LITJA.  e in SEFIVICX]S E coNS"LJcOES EIF]ELI ME.

por po§suirem  como  urn  de  §eus  nesponsaveis tecnicos  a  me§mo  profissional,  sendo  ele  o
Engenheiro  Civil  Thargus  de  Almeida  Pinho,  conforme  consta  nas  Certid6e§  de  Plegistro  e

Ouita9ao   junto   ao   CPIEA   apre§entada§;   EMpf]EIA[§]   LIABIUTADA[§]:   GPI   MAOUINAS
EMPF3EENDiMENms    EiF]ELLME.    iTrmNro    ceNSThLJcoE§   ceMEnelo    iNDOSTF]IA    E
sEFIvicos. A.  c.  DE OL[vEiRA pEmosA.  pOLiiEc cOMEF]cio. sEFIvicos, cmNSThucife,
pF]OMoeaEs   E   INcOpPloFIAc:aEs   EIF]ELi.   META   EMPF]EENDiMENms   E   sEFIvleys   RE
LocACAo DE MAo rm OBRA EIF]ELI.  uF]BANA LiMREA E MANuiENCAo VIAFiIA EiF]Eu. "
EMmEENDIMENiT]s  Lii]A. ,  ifA  EMPPIEENDiMENms EmEu -ME.  NoVA  HiDPloiJ\NDIA
EIFtELI,  cor\ISTF]UmFIA §MAFIT EIF]ELl -  ME e  cel\lsmuLIMP ceNSThLJCEE§ E SEF]Vlqu
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LTDA.     -     ME,     por     cumprimento     integral     a§     exigencia§     editalicias.     EMPF}E§A[§]

INABILITADAr§]:  COP\lsll]Ult)FIA PEDF30SA LIIA. "E e   EXATA SEFIVIces cONsmucoE§
E u]CAcOE§ EIF}ELl,  por apre§entarem  as comprovag6es de  capacidade tecnico-operacional
e     tecnico-profissional     sem      constar     a      §eguinte     parcela      de      major     relevancia:
operacionaliza?ao   dos  re§iduos  §6lidos  {descumprimento   a   alinea   "F"   dos   itens   8.4.2   e

8.4.3   do   Edhal   Convocat6rio};   VIsloN   ceNS"lJgivE§  E  SEFIvlpe   LITIA.   -  ME,   por
apresentar comprovacao  de  capital  Social  inferior a  lcH6  [dez  por  cento)  do valor estimado
da   Licita?ao   e   por   apresentar   as   comprova?6e§   de   capacidade   tecnico-operacional   e
tecnico-profi§sional   incompativeis   com   o   objeto   da   licitac;ao   (descumprimento   aos   itens

8,3.3,   8.4.2   e   8.4.3   do   Edhal  Convcoat6rio];   A.I.L.   cONSIT]UIUFIA  LTTJA.   -  ME,   por

apnesentar  a   comprovacao   de   capacidade  tecnico-operacional   §em   constar   a   seguinte

parcela  de   major  nelevancia:   operaciona"za?ao  dos  residuo§  s6lidos  {descumprimento  a
alinea "F"  do ifem  8,4.2  do Edhal Convocatorio);  tmNSTPIult}RA F. VIHNIE P.  FILHO -ME,

por  apresentar  §eu  balanco  patrimonial  e  demonstra?6es  contabeis  do  dhimo  exercicio
social  contendo  os  indices  de  Liquidez  Geral  e  Corrente  com  valores  inferiores  ao  exigido

{descumprimento ao  item  8.3.1  do Edhal Convoc      rio]; ALENCAF] CAIJJ]U cON§"UTt]FIA
LmA„   por  apre§entar  as   comprova?6es   de   capacidade  tecnico-operacional   e  tecniccr

profissional  gem  constar  a  seguinte  parcela  de  maior  relevancia:   poda  arb6rea,  limpeza,
rebaixamento,  conforma?ao [descumprimento a alinea "D" dos ifens 8.4,2 e  8,4.3 do Edjt@l
Cfonvocat6rio];    NSEG   cONsmucoES   EIPELLEPP,    por   apre§entar   a   comprovagao   de
capacidade  tecnico-operacional  sem   con§tar  as  §eguintes  parcelas  de  maior  relevancia:

poda   arb6rea,   limpeza]   rebaixamento,    conformaefro   e   operacionalizaeao   dos   residuos
s6lidos,  e  por apresenfar a  comprova?ao de  capacidade tecnico-profissional  sem  con§tar a
§eguinte  parcela  de  maior  nelevancia:  poda  arb6rea,  limpeza,  rebaixamento,  conforma?5o

{descumprimento   as   alfneas   "D"   e   "F"   dc]   ifem   a.4.2   e   "D"   do   ifem   8.4,3   do   Edhal
Convocat6rio];  MEF]lllJ§  CONS"lJcff§  E  EMPF]EEl\IDIMEN"S  EIFHLl,  por  apresentar  a
comprova?ao  de  capacidade  tecnico-operacional   sem   con§tar  as  seguintes  parcelas  de
maior  relevancia:  poda  arb6rea,  limpeza,  rebaixamento,  conforma?ao  e  operacionaliza?ao
dos  residuos  s6lido§]  e  por  apre§entar  a  comprova?ao  de  capacidade  teonico-profissional
sem    conster   a   seguinte   parcela   de   maior   relevancia:    pintwra   de   guias   de   vias   de
logradouros  pdblicos  [descumprimento  as  alineas  "D"  e  "P  do  item   8.4.2  e  "C"  do  item

8.4.3  do  Edifal  Convocatorio;  DPIENA cON§"ucOE§ E  LOCIAcOES EIPIELl.  par  apre§entar
as  comprova?6e§  de  capacidade  tecnico-operacional  e  tecnico-profi§sional  sem  constar  as
§eguintes  parcelas  de  maior  relevancia:  varri?ao  manual  de  vias  e  logradouras  ptlblico§,

pinfura  de  guias  de  via§  de  logradouros  pciblicos  e  capina  manual  e  raspagem  de  vies  e
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logradouros  pdblicos  (descumprimento  as  alineas  "8'',  `.C"  e  "E"  dos  iten§  8.4.2  e  a.4.3  do

Edjtal Convocat6rio);  G.  N.  B0TAO,  por apresent;ar as comprova?6e§ de capacidade tecnico-
operacional  e  tecnico-profissional  atraves  de  atestado  de  capacidade  tecnica  emitido  por
uma  pessoa juridica  de  direito  privado (GON§TF]UTC)BA E  F DOS §ANTO§ EIPIELl),  sendo  que

o§   §ervi?os  foram   contratados   pelo   Municipio   de   lc6/CE,   sendo.   portanto.   a   empresa
atestante  incompetence  para  expedir  o  referido  documento,  o  qual  somente  poderia  ser
atestado   pela  entidade  contratante,   ou   seja,   o  referido  municipio  {de§cumprimento   ao§
itens  a.4.2  e  a,4.3  do  Edital  Convocat6rio};  M  A  EMPF]EENDIMENIDS  EIRELl  -EPP,  por
apresentar  seu  balan?o  patrimonial  e  demonstra?6es  contabeis  do  tlltimo  exercicio  social
contendo  o  indice  de  Endividamento  Geral  com  valc]r  superior  ao  exigido,  e  por  apresentar
a§  comprova?6e§  de  capacidade  tecnico-operacional  e  tecnico-profissional  sem  conster  as
seguintes  parcelas  de maior relevancia:  poda arb6rea,  limpeza]  rebaixamento,  conforms?5o
e  capina  manual  e  ra§pagem   de  vias  e  logradouro§  ptiblico§  (descumprimento  ao   item
8.3.1  e  as  alineas  "D"  e  "E"  dos  iten§  a.4.2  e  8.4.3  do  Edital  Convocat6rio).  Ato  continuo,

o  §enhor  Presjdente  informou  que  o  presence  resultado  sera  publjcado  na  lmprensa  Oficial

(Diario    Oficial    dos    Municipios    do    Estado    do    CEara    da    APPIEGE   -    Lei    Ordinaria    n.a
1.331/2011),   quando  a  partir  da  data  da  regular  publica?ao,  ficara  aberto  pr@zo  legal

para  a  interposi?ao  de  po§sivei§  recursos  junto  ao  julgamento  da  fase  de  habilita?ao.  0
§enhor  Pre§idente  destacou  ainda,  que  os  envelopes  contendo  as  propostas  comerciajs

permanecerao em  poder da Comissao,  devidamente lacrados tai§ quais estavam  quando da
sua   apresenta?ao.   Nada   mais   havendo   a   tratar,   o   §enhor   Pre§idente   determinou   a
encerramento   da
assinada  por  mim

§es§a j]ara   constar  fora   lavrada   a   pre§ente   ata,   que  vai
...,  Tiago  de  Aradjo  Leite  e  pelos  demais  membros  da

Comissao de LicitaGao.  Farias Brito/CE,  07  de janeiro de  2022.

A§§inaturas da Comis§ao de Licita?ao


