
 

 

CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DA HABILITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA N° 00002/2021 – PMBEX 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00123/2021 – PMBEX 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA 

URBANA NO MUNICÍPIO DE BAYEUX-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS 

 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX - PB 

 

A empresa FG SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ Nº 10.680.553/0001-96, sediada na Av. Santos Dumont, nº 1.883, Sala 714, 

Centro, CEP 42.702-400, na cidade de Lauro de Freitas no estado da Bahia, E-mail 

contato@fgsolucoesambientais.com.br, Telefone (71) 3027-2093 e (77) 3420-0003, vem 

através desse fazer as devidas colocações a respeito dos documentos de habilitação seguintes 

empresas: 

 

LIMPMAX – CNPJ Nº 10.557.524/0001-31 

A empresa apresentou a 13º Alteração Contratual sem a consolidação e não apresentou as 

demais alterações para verificação. Todos os atestados apresentados são em nome do 

profissional Francisco Edvanil Lopes Souto (Eng. Civil), verificar a necessidade de ser em 

nome de Responsável Técnico capacitado para a execução dos serviços isso, sendo assim o 

Engenheiro Ambiental e Sanitarista. 

 

SANEAPÉ – CNPJ Nº 07.147.056/0001-12 

A empresa apresentou a Concordata e falência com data de pesquisa até dia 10/03/2022, 

sendo que a data do certame foi do dia 28/03/2022. Ainda assim não apresentou a certidão 

de regularidade do responsável técnico Jorge Barbosa Tavares Junior (Eng. Civil). 

Apresentou declaração de instalação incompleta (Item 11.4). Todos os atestados 

apresentados são em nome do profissional Jorge Barbosa Tavares Junior (Eng. Civil), 

verificar a necessidade de ser em nome de Responsável Técnico capacitado para a execução 

dos serviços isso, sendo assim o Engenheiro Ambiental e Sanitarista. 
 

SERVICOL – CNPJ Nº 10.443.592/0001-70 

A empresa apresentou a declaração de instalação incompleta conforme o item 11.4. Todos 

os atestados apresentados são em nome do profissional Tatiana Carla Gualberto de Brito 

(Eng. Civil), verificar a necessidade de ser em nome de Responsável Técnico capacitado 

para a execução dos serviços isso, sendo assim o Engenheiro Ambiental e Sanitarista. 

 

 

PLANALTO – CNPJ Nº 10.565.011/0001-72 

Solicitação de inabilitação da empresa por não apresentar Plano de Trabalho conforme item 

12 – Metodologia de Execução, item, 12.2. 
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SILVA E LEITE – CNPJ Nº 17.287.720/0001-82 

Solicitação de inabilitação da empresa por não apresentar Plano de Trabalho conforme item 

12 – Metodologia de Execução, item, 12.2. 

 

 

NORDESTE – CNPJ Nº 13.347.399/0001-23 

A empresa apresentou a declaração de instalação incompleta conforme o item 11.4. A 

empresa está com decisão administrativa conforme Processo Administrativo nº 

202115462/EMLUR, impedida de licitar por 2 anos e impedimento de contratação por 3 

anos, declarando nesse processo que não estava impedida de licitação com nenhuma das 

esferas públicas, conforme página 97 da habilitação da mesma. 

 

 

 

 

Lauro de Freitas –Bahia, 31 de março de 2022. 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

FG SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA  

CNPJ: 10.680.553/0001-96 
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