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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE BAYEUX 

 

 

 

Ref. CONCORRENCIA PÚBLICA Nº  00002/2021 – PMBEX 

Processo Administrativo nº 000123/2021 - PMBEX 

 

 

 

 

 

SERVICOL Serviços e Construção Ltda, inscrita no CNPJ sob o n° 10.443.592/0001-

70, já devidamente qualificada e credenciada, face a documentação apresentada, por seu 

representante legal infra assinado, vem a presença dessa Presidência de Comissão de Licitação 

da Prefeitura de Bayeux - PB, apresentar IMPUGNAÇÕES face das documentações de 

Habilitação seguintes licitantes interessadas: 

 

 Preliminarmente, surgimos nos autos para crivar a tempestividade da impugnação aos 

documentos de habilitação apresentados pelas empresas, pois, conforme arvorado em sessão de 

julgamento, todas as empresas teriam o prazo de 48 horas para apresentação das impugnações, 

findando esse prazo as 12:00 (doze horas) do dia 31 de março de 2022, ou seja, impugnação 

devidamente tempestiva apresentada neste momento, dia 31/03/2022 as 11:50.  

 

 

1) Planalto Pajeú 

 

 Não apresentou os Planos de Trabalho com a Metodologia, não atendendo o item 12 do 

Edital convocatório, estando dessa forma inabilitada; 

  Nenhum dos atestados juntados na habilitação da empresa são capazes de atingir o 

mínimo exigido no edital, qual seja, 12.000 toneladas mês, assim a empresa não pode 

ser habilitada por infringir o item 11.2.2.1. 

 

 

2) FG Soluções 

 

  Atestado de qualificação técnica apresentados:  

 

. 111278/2021, Município de Poções, coleta no patamar de 1.500 toneladas. Período 

19/04/2021 à 31/12/2021. Não atende ao item 11.2.2.1. 

.  450187/2021, Município de São Cristovão – SE, não foi apresentado coleta, varrição no 

patamar de 1.702,50, período 09/03/2021 à 09/06/2021, não atende ao exigido no item 11.2.2.4. 

.  453055/2021, Município Propriá – SE, coleta 1.500 toneladas, não atende ao item 11.2.2.1, 

período de execução 30/07/2021 à 28/10/2021; 

.  72119/2020, Município de Madre Deus, período de 11/10/2020 à 17/11/2020, coleta 

5.360,01, não atendendo ao item 11.2.2.1 do edital; 

.  122318/2022, Município de Ilhéus, período de 01/10/2021 à 31/12/2021, coleta no patamar 

de 5.000, não atendendo o edital no item 11.2.2.1; 
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.  452802/2021, Município de São Cristovão, período de 07/09/2021 à 08/12/2021, não possui 

coleta. Varrição em patamar de 1.7020,50, não atendendo o item 11.2.2.4. 

.  14216/2021, Município de Porto Seguro, periodo de 01/01/2008 à 31/10/2008, não atinge no 

item mecanizada o patamar de 6.300 toneladas exigido no edital, mais especificamente no item 

11.2.2.3 

.  452801/2021, Município de São Cristovão – SE, período de 07/09/2021 à 22/10/2021, coleta 

no patamar de 2.000 toneladas, não atendendo ao exigido no edital. 

  

Insta registrar que, todos os atestados postos pela concorrente são na sua totalidade 

correlatos à contratos emergenciais encravados pelo período máximo de 90 (noventa) dias, 

ficando latente que a empresa não tem expertise para contratos duradouros com período 

superior ao supramencionado prazo.   

 

3) Saneape 

 

 Face as atestado de capacidade técnica apresentado, são eles: 

2220546682/2022, 706742/2021, 2220542019/2021, 2220519978/2020 e 677122/2018. 

No que tange ao item 2220542019/2021, não merece ser acatado, pois no item 01 coleta 

mecanizada, manual e transporte é impossível fazermos a quantificação especifica de cada 

serviço separadamente, pois, estamos diante de item apurado de forma global com todos os 

serviços postos conjuntamente, neste ponto a empresa encontra-se inabilitada, pois, não atingiu 

o item 11.2.2.1. O mesmo caso e o atestado de nº 2220519978/2020, quando o mesmo não 

atinge o exigido em coleta que é exigido 12.000, e só consegue apresentar 6.608,14. 

 

4) Nordeste Construções 

 

 Empresa declarada Inidônea pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, com publicação 

no Semanário Municipal datado de 25/02/2022; 

 Nenhum dos atestados juntados na habilitação da empresa são capazes de atingir o 

mínimo exigido no edital, qual seja, 12.000 toneladas mês, assim a empresa não pode 

ser habilitada por infringir o item 11.2.2.1. 

 

5) Limpmax 

 

 Não juntou o contrato social na fase de habilitação na sua integralidade, fazendo constar 

apenas à 13º Alteração Contratual, não atendendo o item 10.1.2. 

 Empresa com declaração de impedimento declarado pela Prefeitura Municipal de João 

Pessoa – PB, devidamente publicado no Semanário da Prefeitura, não podendo 

participar do certame. Neste ponto é necessário a suspensão do certame para que o 

Presidente da Comissão apresente diligência junto à Autarquia Especial Municipal de 

João Pessoa – EMLUR no anseio de esclarecimento dos fatos impeditivos da empresa; 

 Utilizou acervo da Emlur para atestar o serviço operacional da empresa, mesmo tendo 

tido seu contrato rescindido por inexecução contratual; 

 Em face aos atestados de capacidade técnica passemos aos explicativos: 

 

Com base no instrumento convocatório nos seus itens 11 - COMPROVAÇÃO DA 

CAPACIDADE TÉCNICA,  
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11.2.2.1 Serviços similares a coleta e transporte de resíduos domiciliares com 

monitoramento por sistema GPS – 12.000t (doze mil toneladas).  

11.2.2.2 Serviços similares a serviços de limpeza correlatos – 6,00e (seis equipes);  11.2.2.3 

Serviços similares a coleta mecanizada e transporte de resíduos diversificados com 

monitoramento por sistema GPS – 6.300t (seis mil e trezentas toneladas).  

11.2.2.4 Serviços similares a varrição manual de vias pavimentadas e logradouros públicos 

– 4.056km (quatro mil e cinquenta e seis quilômetros). 

 

Insta registrar que no edital, de acordo com a SÚMULA do TCU Nº 263/2011, para a 

comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que limitada, 

simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser 

contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras 

ou serviços com características semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com a 

dimensão e a complexidade do objeto a ser executado. Para fins de atendimento dos referidos 

quantitativos no subitem 11.2.2, será admitido o somatório dos quantitativos consignados em 

atestados de origens diversas, desde que tenham sido realizados concomitantemente. 

A empresa os seguintes atestados 165139/2021; 165237/2021; 162804/2021; 169235/2021; 

155770/2020; 156972/2020; 149566/2019; 2220513064/2020 e 2220517156/2020. 

149566/2019 – Neste ponto deixamos de analisar o documento por estar completamente 

ilegível, sendo necessário seu desentranhamento do caderno processual; 

155770/2020– Apresenta coleta no patamar de 7.816,62 – Campina Grande, datado de 

02/12/2019 à 30/06/2019; 

156972/2020 – Apresenta coleta no patamar de 6.572,04 – Autarquia Especial Municipal de 

Limpeza Urbana, 01/08/2020 à 27/08/2020; 

2220513064/2020 - Apresenta coleta no patamar de 8.339,57 – Autarquia Especial 

Municipal de Limpeza Urbana, 05/08/2019 à 30/01/2020; 

2220517156/2020 - Apresenta coleta no patamar de 9.886,09 – Autarquia Especial 

Municipal de Limpeza Urbana, 02/02/2020 à 31/07/2020. 

Nenhum dos atestados postos nos certificados de atestado atingem o mínimo exigido é de 

12.000,00 toneladas/mês. No mais, nenhum atestado pode ser analisado de forma 

concomitantemente, tendo em vista que todos foram apresentado de forma isolados e não 

simultâneos com base nos períodos, estando a mesma desclassificada.  

 

6) Silva e Leite 

 

 Não apresentou os Planos de Trabalho com a Metodologia, não atendendo o item 12 do 

Edital, estando dessa forma desabilitada.  

 Empresa com capital social de menor que o valor contratual mês que paira em torno de 

R$ 1.000.000,00, não sendo possível sua habilitação.  

 Nenhum dos atestados juntados na habilitação da empresa são capazes de atingir o 

mínimo exigido no edital, qual seja, 12.000 toneladas mês, assim a empresa não pode 

ser habilitada por infringir o item 11.2.2.1. 
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Diante da análise realizada nos documentos acostados na sessão realizada no dia 

28/03/2022, requeremos a inabilitação das empresas, LIMPEMAX CONSTRUÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, GF SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA, NC – NORDESTE 

CONSTRUCOES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI – ME, SANEAPE SOLUÇÕES 

AMBIENTAIS, SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E PLANALTO 

JAJEÚ EMPREENDIMENTOS, tendo que todas não atendem na sua integralidade o Edital 

convocatório.  

 

Nestes Termos. 

Pede Deferimento. 

 

 

 

João Pessoa, 31 de março de 2022. 

 

 

Tatiana Carla Gualberto de Brito 

Representante da Empresa Servicol 
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