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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA
URBANA NO MUNICÍPIQ DE BAYEUX-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas, após
análise detalhada na documentação de habilitação dos participantes, baseada no relatório da
comissão técnica, na legislação vigente e referido Edital, a Comissão Permanente de Licitação
composta pelos servidores: Alice Soares da Silva - Presidente; Tiago dos Santos Araújo -
Membro e Melanie Wendy Silva de Oliveira - Membro, procedeu à abertura da sessão pública
para julgamento da documentação de habilitação jurídica e técnica.

1. DOS FATOS:

'V- .

Recebidos os envelopes-contendo a documentação de habilitação jurídica e técnica
das empresas FG SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA (FG SOLUÇÕES], SERVICOL SOLUÇÕES E
CONSTRUÇÕES LTDA [SERVICOL], NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES
EIRELI-ME [NORDESTE], SILVA & LEITE LTDA [SILVA & LEITE], PLANALTO PAJEU
EMPREENDIMENTOS LTDA [PLANALTO PAJEU], SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
[SANEAPE] e LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA [LIMPMAX).

Na sessão pública de abertura, na data de 28.03.2022, esta Comissão, tendo em vista
a quantidade de licitantes e para melhor análise de documentos, determinou prazo de 48h
(quarenta e oito horas] após a inserção dos documentos na plataforma do Portal da
Transparência do Município, para que as empresas-Apresentassem alegações iniciais sobre a
documentação apresentada para habilitação. ,'

Findo o prazo, foram apresentadas alegações pelas empresas: FG SOLUÇÕES
AMBIENTAIS LTDA, SERVICOL SOLUÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, NORDESTE CONSTRUÇÕES
INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-ME E LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, já
apensados aos autos do processo licitatório em epígrafe.

Considerando todas as alegações apresentadas, somadas a análise promovida por esta
Comissão Permanente e pela Comissão Técnica, segue abaixo por tópicos, os fundamentos de
apreciação de cada alegação.
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FUNDAMENTOS

METODOLOGIA

No tocante à documentação técnica relativa ao item 13 - Dos Plano de Trabalho e
Metodologia de Execução do Anexo 1 - Projeto Básico, procederemos com a análise nos termos
do relatório da Comissão Técnica.

Desse modo, passamos ao julgamento:

a) PLANALTO PAIEÚ

Em análise detalhada, na documentação de habilitação apresentada pela licitante
Planalto Pajeú Empreendimentos, não foi encontrado pela comissão técnica, nenhum elemento
de metodologia de execução consubstanciada nos planos de trabalho, dessa forma, acata-se a
recomendação que a licitante seja INABILITADA no certame em tela, por não apresentação da
metodologia de execução consubstanciada nos planos de trabalho.

b) SILVA & LEITE

Em análise detalhada, na documentação de habilitação apresentada pela licitante
Silva & Leite Construções e Serviços Ltda, não foi encontrado pela comissão técnica, nenhum
elemento referente à metodologia de execução consubstanciada nos planos de trabalho, dessa
forma, acata-se a recomendação que a licitante seja INABILITADA no certame em tela, por não
apresentação da metodologia de execução consubstanciada nos planos de trabalho.

c) SANEAPE

Primeiramente vale ressaltar que a licitante não apresentou a metodologia impressa
em A4 conforme solicitado, porém a comissão técnica realizou a avaliação da metodologia
apresentada.

í. Coleta e transporte de resíduos domiciliares com monitoramento por sistema
GPS:

■  Não apresentou o dimensionamento nem a memória de cálculo do dimensionamento
dos equipamentos, mão de obra, incluindo ferramental é uniforme.

■  Não apresentou o plano de divulgação dos serviços.
■  Apesar de ter apresentado mapas, não apresentou a programação da coleta (dias da

semana), não apresentou os itinerários com o sentido de fluxo com indicação de início
e fim.

ii. Coleta mecanizada e transporte de resíduos diversificados com monitoramento
por sistema GPS:

■  Não apresentou o dimensionamento nem a memória de cálculo do dimensionamento
dos equipamentos, mão de obra, incluindo ferramental e uniforme.

■  Não apresentou o plano de divulgação dos serviços.
lii. Coleta e transporte de resíduos de poda com monitoramento por sistema GPS:

■  Não apresentou o dimensionamento nem a memória de cálculo do dimensionamento
dos equipamentos, mão de obra, incluindo ferramental e uniforme.
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■  Não apresentou o plano de divulgação dos serviços.
iv. Coleta e transporte de resíduos de poda com monitoramento por sistema GPS:

■  Não apresentou o dimensionamento nem a memória de cálculo do dimensionamento
dos equipamentos, mão de obra, incluindo ferramental e uniforme.

■  Não apresentou o plano de divulgação dos serviços.
V. Instalação e remoção de caixas estacionárias tipo brook's com monitoramento

por sistema GPS:

■  Não apresentou o dimensionamento nem a memória de cálculo do dimensionamento
dos equipamentos, mão de obra, incluindo ferramental e uniforme.

■  Não apresentou o plano de divulgação dos serviços.
vi. Coleta manual de resíduos domiciliares em áreas de difícil acesso:

■  Não apresentou o dimensionamento nem a memória de cálculo do dimensionamento
dos equipamentos, mão de obra, incluindo ferramental e uniforme.

■  Não apresentou o plano de divulgação dos serviços.
vii. Remoção motorizada dos resíduos domiciliares em áreas de difícil acesso:

■  Não apresentou o dimensionamento nem a memória de cálculo do dimensionamento
dos equipamentos, mão de obra, incluindo ferramental e uniforme.

■  Não apresentou o plano de divulgação dos serviços.
viii. Varrição manual de vias pavimentadas e logradouros públicos:

■  Não apresentou o dimensionamento nem a memória de cálculo do dimensionamento
dos equipamentos, mão de obra, incluindo ferramental e uniforme.

■  Não apresentou o plano de divulgação dos serviços,
ix. Serviços de limpeza correlates:

■  Não apresentou o dimensionamento nem a memória de cálculo do dimensionamento
dos equipamentos, mão de obra, incluindo ferramental e uniforme.

■  Não apresentou o plano de divulgação dos serviços.
X. Limpeza de mercados e feiras livres:

■  Não apresentou o dimensionamento nem a memória de cálculo do dimensionamento
dos equipamentos, mão de obra, incluindo ferramental e uniforme.

•  Não apresentou o plano de divulgação dos serviços,
xi. Treinamento e capacitação da mão de obra operacional:

■  Não apresentou a descrição da infraestrutura dos treinamentos.
■  Não apresentou a metodologia dos treinamentos.

xií. Plano de divulgação e controle da qualidade dos serviços:
■  Não apresentou a descrição do plano de controle da qualidade dos serviços.

De acordo com a análise detalhada realizada pela comissão técnica da metodologia de
execução apresentada pela licitante Saneape Soluções Ambientais, e conforme descrito acima,
acata-se a recomendação que a licitante seja INABILITADA no certame em tela.

d) LÍMPMAX

í. Coleta manual de resíduos domiciliares em áreas de difícil acesso:

■  Apresentou o dimensionamento dos sacos plásticos, porém foi encontrado erro no
dimensionamento do ferramental. possivelmente erro nas somas.

ii. Varrição manual de vias pavimentadas e logradouros públicos:
■  Apresentou o dimensionamento dos sacos plásticos, porém foi encontrado erro na

quantidade final de sacos plásticos, possivelmente erro de digitação.
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iii. Serviços de limpeza correlatos:

■  Apresentou o dimensionamento com a memória de cálculo do ferramenta!, porém foi
encontrado erro na quantidade final de sacos de cal, possivelmente erro nas somas.

De acordo com a análise detalhada realizada pela comissão técnica da metodologia de
execução apresentada pela licitante Limpmax Construções e Serviços Ltda, em observância ao
princípio da razoabilidade e do formalismo moderado, acata-se a recomendação que a licitante
seja HABILITADA no certame em tela, com a ressalva de caso se consagre vencedora do
certame, corrija os erros apontados em sua metodologia para início da execução dos serviços,
conforme item 14 - avaliação dos planos de trabalho, subitem 14.3 do Anexo 1 - Projeto Básico,
por se tratar de equívocos sanáveis e irrelevantes quando analisado sobre o objeto licitado.

e) FG SOLUÇÕES

1. Coleta e transporte de resíduos domiciliares com monitoramento por sistema
GPS:

■  Não apresentou o plano de execução.

■  Não apresentou o planejamento, mobilização de pessoal e equiparqentos, divulgação
dos serviços, instalação em garagem, implantação e execução do serviço.

■  Apesar de ter apresentado os mapas, não apresentou o sentido de fluxo dos itinerários,
sem indicação de início e fim do itinerário, sem escala de 1:10.000.

ií. Coleta mecanizada e transporte de resíduos diversifícados com monitoramento
por sistema GPS:

■  Não apresentou o plano de execução.
•  Não apresentou o planejamento, mobilização de pessoal e equipamentos, divulgação

dos serviços, instalação em garagem, implantação e execução do serviço.
iii. Coleta e transporte de resíduos de poda com monitoramento por sistema GPS:

■  Não apresentou o plano de execução.
■  Não apresentou o planejamento, mobilização de pessoal e equipamentos, divulgação

dos serviços, instalação em garagem, implantação e execução do serviço.
iv. Coleta e transporte de resíduos de poda com monitoramento por sistema GPS:

■  Não apresentou o plano de execução.
■  Não apresentou o planejamento, mobilização de pessoal e equipamentos, divulgação

dos serviços, instalação em garagem, implantação e execução do serviço.
V. Instalação e remoção de caixas estacionárias tipo brook's com monitoramento

por sistema GPS:
■  Não apresentou o plano de execução.
■  Não apresentou o planejamento, mobilização de pessoal e equipamentos, divulgação

dos serviços, instalação em garagem, implantação e execução do serviço.
vi. Coleta manual de resíduos domiciliares em áreas de difícil acesso:

■  Não apresentou o plano de execução.
■  Não apresentou o planejamento, mobilização de pessoal e equipamentos, divulgação

dos serviços, instalação em garagem, implantação e execução do serviço.
vii. Remoção motorizada dos resíduos domiciliares em áreas de difícil acesso:

■  Não apresentou o plano de execução.
■  Não apresentou o planejamento, mobilização de pessoal e equipamentos, divulgação

dos serviços, instalação em garagem, implantação e execução do serviço.
viii. Varrição manual de vias pavimentadas e logradouros públicos:
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■  Na chamada do serviço está descrito "ROTINAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE
VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS", porém, esta comissão entendeu que o corpo do texto
diz respeito ao serviço de Varrição manual de vias pavimentadas e logradouros
públicos.

■  Não apresentou o plano de execução.
■  Não apresentou o planejamento, mobilização de pessoal e equipamentos, divulgação

dos serviços, instalação em garagem, implantação e execução do serviço.
ix. Serviços de limpeza correlates:

■  Não apresentou o plano de execução.
■  Não apresentou o planejamento, mobilização de pessoal e equipamentos, divulgação

dos serviços, instalação em garagem, implantação e execução do serviço.
X. Limpeza de mercados e feiras livres:

■  Não apresentou o plano de execução.
■  Não apresentou o planejamento, mobilização de pessoal e equipamentos, divulgação

dos serviços, instalação em garagem, implantação e execução do serviço.
xi. Treinamento e capacitação da mão de obra operacional:

■  Não apresentou a descrição da infraestrutura dos treinamentos.
■  Não apresentou a metodologia dós treinamentos.

xii. Manutenção de veículos e equipamentos:
■  Não apresentou a descrição da manutenção corretiva.
■  Não apresentou a descrição do socorro mecânico.

xiii. Plano de divulgação e controle da qualidade dos serviços:
■  Não apresentou a descrição do plano de divulgação, esclarecimento e orientações a

comunidade.

■  Não apresentou a descrição do plano de controle da qualidade dos serviços.

De acordo com a análise detalhada realizada pela comissão técnica da metodologia de
execução apresentada pela licitante FG Soluções Ambientais Ltda, conforme descrito acima,
acata-se a recomendação que a licitante seja INABILITADA no certame em tela.

f) SERVICOL

Primeiramente vale ressaltar que a licitante apresentou apenas 1 cópia impressa de
seu plano de trabalho, porém foi solicitado no item 12.2 que a licitante providenciasse 02
(duas) cópias dos seus planos de trabalho.

i. Coleta e transporte de resíduos domiciliares com monitoramento por sistema
GFS:

■  No plano de implantação e execução dos serviços, não apresentou o planejamento de
execução do serviço.

■  Apesar de ter apresentado os mapas, não apresentou o sentido de fluxo dos itinerários,
sem indicação de início e fim do itinerário.

II. Coleta mecanizada e transporte de resíduos diversificados com monitoramento
por sistema GFS:

■  No plano de implantação e execução dos serviços, não apresentou o planejamento de
execução do serviço.

III. Coleta e transporte de resíduos de poda com monitoramento por sistema GFS:
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■  No plano de implantação e execução dos serviços, não apresentou o planejamento de
execução do serviço.

iv. Coleta e transporte de resíduos de poda com monitoramento por sistema GPS:
■  No plano de implantação e execução dos serviços, não apresentou o planejamento de

execução do serviço.
V. Instalação e remoção de caixas estacionárias tipo brook's com monitoramento

por sistema GPS:
■  No plano de implantação e execução dos serviços, não apresentou o planejamento de

execução do serviço.
vi. Coleta manual de resíduos domiciliares em áreas de difícil acesso:

■  No plano de implantação e execução dos serviços, não apresentou o planejamento de
execução do serviço.

vii. Remoção motorizada dos resíduos domiciliares em áreas de difícil acesso:
■  No plano de implantação e execução dos serviços, não apresentou o planejamento de

execução do serviço.
viii. Varrição manual de vias pavimentadas e logradouros públicos:

■  No plano de implantação e execução dos serviços, não apresentou o planejamento de
execução do serviço.

■  Apesar de ter apresentado os mapas, não apresentou o sentido de fluxo dos itinerários,
sem indicação de início e fim do itinerário.

ix. Serviços de limpeza correlatos:
■  No plano de implantação e execução dos serviços, não apresentou o planejamento de

execução do serviço.
X. Limpeza de mercados e feiras livres:

■  No plano de implantação e execução dos serviços, não apresentou o planejamento de
execução do serviço.

De acordo com a análise detalhada realizada pela comissão técnica da metodologia de
execução apresentada pela licitante Servicol Serviços Construções Ltda, e conforme descrito
acima, acata-se a recomendação que a licitante seja INABILITADA no certame em tela.

g) NORDESTE

i. Coleta e transporte de resíduos domiciliares com monitoramento por sistema
GPS:

■  Não apresentou o plano de execução.
■  Não apresentou a memória de cálculo do dimensionamento dos equipamentos, mão de

obra, incluindo ferramental e uniforme, na realidade copiou partes do Anexo I -Projeto
Básico incluindo as composições de custo por preço unitário.

■  No plano de implantação e execução dos serviços não demonstrou como fará a
mobilização de pessoal.

■  Apesar de ter apresentado os mapas, os mesmos não continham sentido de fluxo dos
itinerários, início e fim dos itinerários e não apresentou os mapas em escala de 10.000

ii. Coleta mecanizada e transporte de resíduos diversificados com monitoramento
por sistema GPS:

■  Não apresentou o plano de execução.
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■  Não apresentou a memória de cálculo do dimensionamento dos equipamentos, mão de
obra, incluindo ferramental e uniforme, na realidade copiou partes do Anexo 1 -Projeto
Básico incluindo as composições de custo por preço unitário.

■  No plano de implantação e execução dos serviços não demonstrou como fará a
mobilização de pessoal.

íii. Coleta 6 transporte de resíduos de poda com monitoramento por sistema GPS:
Não apresentou o plano de execução.
Não apresentou a memória de cálculo do dimensionamento dos equipamentos, mão de
obra, incluindo ferramental e uniforme, na realidade copiou partes do Anexo 1 -Projeto
Básico incluindo as composições de custo por preço unitário.
No plano de implantação e execução dos serviços não demonstrou como fará a
mobilização de pessoal,

iv. Coleta e transporte de resíduos de poda com monitoramento por sistema GPS:
Não apresentou o plano de execução.
Não apresentou a memória de cálculo do dimensionamento dos equipamentos, mão de
obra, incluindo ferramental e uniforme, na realidade copiou partes do Anexo 1 -Projeto
Básico incluindo as composições de custo por preço unitário.
No plano de implantação e execução dos serviços não demonstrou como fará a
mobilização de pessoal.
Instalação e remoção de caixas estacionárias tipo brook's com monitoramento
por sistema GPS:
Não apresentou o plano de execução.
Não apresentou a memória de cálculo do dimensionamento dos equipamentos, mão de
obra, incluindo ferramental e uniforme, na realidade copiou partes do Anexo 1 -Projeto
Básico incluindo as composições de custo por preço unitário.
No plano de implantação e execução dos serviços não demonstrou como fará a
mobilização de pessoal.

vi. Coleta manual de resíduos domiciliares em áreas de difícil acesso:

Não apresentou o plano de execução.
Não apresentou a memória de cálculo do dimensionamento dos equipamentos, mão de
obra, incluindo ferramental e uniforme, na realidade copiou partes do Anexo I -Projeto
Básico incluindo as composições de custo por preço unitário.
No plano de implantação e execução dos serviços não demonstrou como fará a
mobilização de pessoal.

vii. Remoção motorizada dos resíduos domiciliares em áreas de difícil acesso:
Não apresentou o plano de execução.
Não apresentou a memória de cálculo do dimensionamento dos equipamentos, mão de
obra, incluindo ferramental e uniforme, na realidade copiou partes do Anexo I -Projeto
Básico incluindo as composições de custo por preço unitário.
No plano de implantação e execução dos serviços não demonstrou como fará a
mobilização de pessoal.

viii. Varrição manual de vias pavimentadas e logradouros públicos:
Não apresentou o plano de execução.
Não apresentou a memória de cálculo do dimensionamento dos equipamentos, mão de
obra, incluindo ferramental e uniforme, na realidade copiou partes do Anexo I -Projeto
Básico incluindo as composições de custo por preço unitário.
No plano de implantação e execução dos serviços não demonstrou como fará a
mobilização de pessoal.
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ix. Serviços de limpeza correlates:
■  Não apresentou o plano de execução.
■  Não apresentou a memória de cálculo do dimensionamento dos equipamentos, mão de

obra, incluindo ferramental e uniforme, na realidade copiou partes do Anexo 1 -Projeto
Básico incluindo as composições de custo por preço unitário.

■  No plano de implantação e execução dos serviços não demonstrou como fará a
mobilização de pessoal.

X. Limpeza de mercados e feiras livres:

■  Não apresentou o plano de execução.
■  Não apresentou a memória de cálculo do dimensionamento dos equipamentos, mão de

obra, incluindo ferramental e uniforme, na realidade copiou partes do Anexo 1 -Projeto
Básico incluindo as composições de custo por preço unitário.

■  No plano de implantação e execução dos serviços não demonstrou como fará a
mobilização de pessoal.

xi. Treinamento e capacitação da mão de obra operacional:
■  Não apresentou a descrição da infraestrutura dos treinamentos.
■  Não apresentou a metodologia dos treinamentos e sim conceitos sobre os benefícios de

se realizar treinamentos operacionais.
xii. Plano de divulgação e controle da qualidade dos serviços:

■  Não apresentou a descrição do plano de controle da qualidade dos serviços.

De acordo com a análise detalhada realizada pela comissão técnica da metodologia de
execução apresentada pela licitante NC Nordeste Construções Instalações e Locações Eireli-
ME, e conforme descrito acima, acata-se a recomendação que a licitante seja INABILITADA no
certame em tela.

Em seguida, esta Comissão de Licitação procedeu com a análise da habilitação jurídica
e da respectiva capacidade técnica das empresas participantes do certame, concatenando com
as anotações iniciais das empresas, legislação atinente à matéria e no edital de licitação.

2.2. CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL

a) PLANALTO PAÍEÚ

Alegação por parte da Servicol de que a empresa não apresentou comprovação de
12.000t mês, contudo, conforme podemos observar no item 3.5.1.1.1 do Projeto Básico, o
quantitativo referencial para o valor supracitado, é o resultado aritmético de 12 (doze) meses,
e não para 1 (um) mês. Vejamos:

3.5.1.1.1. Coleta e transporte de resíduos domiciliares;

RD = 2.000t/ynês X = 24.000^ X 50% = 12.000^

Desta forma, sobre o referido tópico, julgamos pelo ATENDIMENTO.

b) FG SOLUÇÕES
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c) SANEAPE

d) LIMPMAX

Alegou a Serviço! que a Limpmax apresentou atestado de capacidade técnica da
EMLUR, mesmo tendo contrato rescindido por inexecução contratual.

Da análise do documento, inicialmente cumpre ressaltar que o Atestado foi expedido
no período de 01 de agosto de 2020 a 27 de agosto de 2020. Pois bem, a rescisão contratual da
empresa com a Autarquia Municipal se deu em período posterior ao período de referência,
logo, mesmo que o contrato tenha sido rescindido, infere-se que naquele período o serviço
foi executado conforme previsto no Projeto Básico, caso contrário não teria emitido tal
documento.

Em segundo lugar, a licitante LIMPMAX apresentou outros atestados de capacidade
técnica operacional de lavra do Município de Paulista-PE e Campina Grande-PB, sendo
suficiente para aferir tal capacidade operacional.

Em relação a alegação apresentada pela empresa SERVICOL sobre a inexistência de
acervo técnico de 12.000 toneladas/mês, verificamos o que tal fundamento não resta
plausividade, uma vez que alegam a necessidade de comprovação de 12.000t por mês, contudo,
conforme podemos observar no item 3.5.1.1.1 do Projeto Básico, o quantitativo referencial
para o valor supracitado, é o resultado aritmético de 12 (doze) meses, e não para 1 (um) mês.

Vejamos:

3.5.1.1.1. Coleta e transporte de resíduos domiciliares;

RD = 2.000í/^ês X = 24.000t x 50% = 12.000^

Desta forma, sobre o referido tópico, julgamos pelo ATENDIMENTO.

e) SILVA & LEITE

Alegação por parte da Servicol de que a empresa não apresentou comprovação de
12.000t mês, contudo, conforme podemos observar no item 3.5.1.1.1 do Projeto Básico, o
quantitativo referencial para o valor supracitado, é o resultado aritmético de 12 (doze) meses,
e não para 1 (um) mês. Vejamos:

3.5.1.1.1. Coleta 0 transporte de resíduos domiciliares;

RD = 2.000t/mês X 12meses = 24.000^ X 50% = 12.000f

Desta forma, sobre o referido tópico, julgamos pelo ATENDIMENTO.
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2.3. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

a) NORDESTE

Foi alegado pela Servicol que a empresa se encontra com Declaração de Inidoneidade
ativa, expedida pela Prefeitura Municipal de João Pessoa.

Em sede de diligência, foi verificada que realmente a empresa encontra-se com
Declaração de Inidoneidade ativa, conforme o Processo Administrativo n° 202115462/EMLUR,
nos termos da edição n° 1829 do Semanário Oficial da Prefeitura de João Pessoa, em anexo.

Ainda, foi alegado por parte da Servicol de que a empresa não apresentou
comprovação de 12.000t mês, contudo, conforme podemos observar no item 3.5.1.1.1 do
Projeto Básico, o quantitativo referencial para o valor supracitado, é o resultado aritmético de
12 [doze) meses, e não para 1 [um] mês.

Em que pese o Edital prevê o impedimento de licitar por empresas inidôneas
cadastradas no Sistema CEIS, não pode-se deixar passar para próxima etapa aquelas Empresas
Inidôneas que mesmo não estando no Portal da Controladoria Geral da União - CGU, estejam
com referido gravame.

Portanto, entende-se pelo descumprimento do item 7.2.5 do Edital.

Desta forma, sobre o referido tópico, julgamos pelo NÃO ATENDIMENTO.

b) LÍMPMAX

Foi alegado que a empresa se encontra com Declaração de Inidoneidade ativa,
expedida pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, requerendo a suspensão do certame para
abertura de diligência junto à EMLUR.

Cumpre salientar que, antes mesmo de abertura de diligência, a Empresa Limpmax
atravessou informe de que não se encontra mais Declarada Inidônea, desde 19/10/2021, pelo
fato de tal restrição ter sido tornada sem efeito, apresentando o respectivo Semanário Oficial,
datado em 19/10/2021.

Em que pese tal informação apresentada pela LIMPMAX, cumpriu à Comissão a

convalidação de tais informações [se a decisão final da EMLUR foi aquela apresentada no
Semanário de 19/10/2021).

Em sede de diligência documental, foi confirmada que a Declaração de Inidoneidade
emitida pela EMLUR realmente foi revogada, conforme anexo, logo, tal afirmação apresentada
pela Servicol não merece prosperar.

Desta forma, sobre o referido tópico, julgamos pelo ATENDIMENTO.

2.4. DO CONTRATO SOCIAL
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a) LIMPMAX

Foi alegado pela empresa Servicol e FG Soluções Ambientais que a licitante
apresentou apenas a 13- Alteração Contratual, estando em desconformidade com o item 10.1.2.

Em análise ao Edital, mais precisamente o item 10.1.2, foi exigido Ato Constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade
comerciais.

No item supracitado não faz menção a Contrato Social e suas alterações e/ou
apresentação de contrato social consolidado, motivo pelo qual a empresa LIMPMAX adimpliu
com a exigência do Edital, uma vez que apresentou documento societário em vigor.

Desta forma, sobre o referido tópico, julgamos pelo ATENDIMENTO.

2.5. DO PROFISSIONAL TÉCNICO

a) LIMPMAX

Foi alegado pela FG Soluções e Serviços que a empresa licitante apresentou atestado
de capacidade técnica profissional de Engenheiro Civil e não de Engenheiro Ambiental
Sanitarista.

Nos termos do Edital, foi exigido comprovação de Profissional Técnico devidamente
registrado no CREA, não fazendo alusão a formação, desta forma, não se configura inabilitação
por tal motivo.

Desta forma, sobre o referido tópico, julgamos pelo ATENDIMENTO.

b) SANEAPE

Foi alegado pela FG Soluções e Serviços que a empresa licitante apresentou atestado
de capacidade técnica profissional de Engenheiro Civil e não de Engenheiro Ambiental
Sanitarista.

Nos termos do Edital, foi exigido comprovação de Profissional Técnico devidamente
registrado no CREA, não fazendo alusão a formação, desta forma, não se configura inabilitação
por tal motivo.

Desta forma, sobre o referido tópico, julgamos pelo ATENDIMENTO.

c) SERVICOL

Foi alegado pela FG Soluções e Serviços que a empresa licitante apresentou atestado
de capacidade técnica profissional de Engenheiro Civil e não de Engenheiro Ambiental
Sanitarista.
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Nos termos do Edital, foi exigido comprovação de Profissional Técnico devidamente
registrado no CREA, não fazendo alusão a formação, desta forma, não se configura inabilitação
por tal motivo.

Desta forma, sobre o referido tópico, julgamos pelo ATENDIMENTO.

2.6. CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA

a) SANEAPE

A empresa FG Soluções alegou que a empresa Saneape apresentou certidão de falência
e concordata com vigência até 10/03/2022.

Em que pese a alegação, verificamos a certidão teve pesquisa até o dia 10/03/2022,
não havendo no corpo do documento prazo de validade, logo, aplica-se o disposto no Edital,
quanto a validação por ter sido emitida dentro dos 30 dias que antecedem a entrega dos
envelopes de habilitação.

Desta forma, sobre o referido tópico, julgamos pelo ATENDIMENTO.

b) FG SOLUÇÕES

A Limpmax alegou que a Empresa deixou de cumprir com a apresentação de
declaração sobre a abrangência da Certidão de Falência e Concordata emitida pelo Poder
judiciário da Bahia, no que se refere a processos judiciais eletrônicos.

Contudo, verificamos que a certidão é clara que a pesquisa foi realizada nos registros
de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, sem qualquer menção se foram físicos ou
eletrônicos, logo, entende-se que todo e qualquer registro foi analisado.

Desta forma, sobre o referido tópico, julgamos pelo ATENDIMENTO.

2.7. REGULARIDADE PROFISSIONAL DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA

a) SANEAPE

Foi alegado pela FG Soluções que a empresa licitante deixou de apresentar certidão
de regularidade do RT Jorge Barbosa Tavares Júnior, contudo, no Edital não há tal exigência,
logo, não há que se falar em inabilitação por tal motivo.

Desta forma, sobre o referido tópico, julgamos pelo ATENDIMENTO.

2.8. DAS DECLARAÇÕES

a) SANEAPE

Foi alegado pela FG Soluções que a empresa licitante deixou de apresentar declaração
de instalação completa.
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Em análise ao documento, com base no Edital, verificamos que as declarações
apresentadas atendem ao exigido em Edital.

Desta forma, sobre o referido tópico, julgamos pelo ATENDIMENTO.

b) NORDESTE

Foi alegado pela FG Soluções que a empresa licitante deixou de apresentar declaração
de instalação completa.

Em análise ao documento, com base no Edital, verificamos que as declarações
apresentadas atendem ao exigido em Edital.

Ainda, foi alegado pela FG Soluções que a empresa licitante apresentou declaração
que não estava impedida de contratar ou licitar, contudo, conforme documentos extraídos de
diligências, a mesma encontra-se impedida de licitar com a EMLUR, inclusive com Declaração
de Inidoneidade, logo, apresentando declaração (pág 97), em desacordo com a realidade,
inclusive sem apresentar qualquer documento suspensivo de tais sanções [Judicial e/ou
Administrativo), infere-se a utilização de Declaração Falsa.

No que cerne as demais declarações, a empresa Limpmax pontuou que a empresa
deixou de apresentar as declarações exigidas nos subitens 11.5.1 e 11.5.2, com o devido
reconhecimento de firma de seus emitentes.

Em análise a alegação supracitada, foi constatada a ausência de reconhecimento de
firma, contudo, há assinatura digital do administrador.

Diante o exposto, verificamos motivos de inabilitação, inclusive de aplicação de
sanções face a apresentação de Declaração Falsa sobre suas restrições.

Desta forma, sobre o referido tópico, julgamos pelo NÃO ATENDIMENTO.

c) FG SOLUÇÕES

A Comissão verificou que a Empresa deixou de apresentar a declaração assinada por
representante da Empresa, exigida no item 11.5.1 e 11.5.2, com firma devidamente
reconhecida.

Desta forma, sobre o referido tópico, julgamos pelo NÃO ATENDIMENTO.

d) PLANALTO PAIEU

A empresa Limpmax alegou que a licitante deixou de apresentar a declaração
assinada por representante da Empresa, exigida no item 11.5.1 e 11.5.2, com firma
devidamente reconhecida.

Desta forma, sobre o referido tópico, julgamos pelo NÃO ATENDIMENTO.
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2.9. DAS APÓLICES DE SEGURO

Preliminarmente, cumpre ressaltar que todo o projeto básico foi calculado para 30
(trinta] meses, ocorre que na publicação, houve um equívoco de grafia onde o valor total
previsto no subitem 2.1, não acompanhou o cálculo aritmético (valor mensal x quantidade de
meses), motivando a publicação da errata do Edital, para que não houvesse dúvidas sobre o
valor que seria contratado, mesmo as demais informações serem compatíveis com 30 (trinta)
meses.

Assim foi publicado:

2.1 o valor gtobal estimado para a execução do objeco, considerando o período
contratual ± 30 (cinta) meses é de R$ 31.4é4.104-.4Ô (TRINTA E UM MILHÕES E
QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL, CENTO E QUATRO REAIS E QUARENTA
CENTAVOS). Os preços discrlminadus por item estáo dispostos no ANEXO I - PROIETO
BÁSICO,
2.2 O vabr total esdmatk) mensal é cfe RS 1.048.803,48 (UM MILHÃO, QUARENTA E
OITO MIL B OITOCENTOS. E TRÊS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), conforme
composições de custos por preço unitário constantes do ANEXO I - PR0}E1'0 BÁSICO.

Passamos às decisões:

a) FG SOLUÇÕES - 1

A Limpmax alegou que a Empresa deixou de cumprir com a exigência contida no item
10.3.5, referente a Apólice N® 077S.04.7.991-7 que foi emitido seguro garantia sobre a
importância de R$ 12.585.641,76, com vigência de 30 (trinta) dias (27/03/22 a 28/04/22) e
emitido em 24/03/2022, passados 10 (dez) dias após a publicação ERRATA do valor do
processo.

Ainda, atenta para a Apólice 0775.04.7.991-7, emitida sobre a importância de R$
12.585.641,76, com vigência de 60 (sessenta) dias (28/04/22 a 29/06/22), emitido em
25/03/2022, passados 11 (onze) dias após a publicação da ERRATA do valor do processo.

Pois bem, sobre as alegações da empresa Limpmax contra a FG Soluções,
identificamos que: (i) O valor coberto da apólice está aquém da quantia prevista no
instrumento convocatório, mesmo sendo emitida após a errata: e (ii) Mesmo com a
apresentação de nova apólice (em retificação), além do valor ser inferior, o prazo de validade
foi de 60 (sessenta) dias da data da entrega da proposta, quando o item 10.3.5 determina que
seja pelo menos 30 (trinta) dias além da validade da proposta, cuja validade mínima seria de
60 (sessenta) dias conforme subitem 13.10, logo, a validade da apólice deveria ser de no
mínimo 90 (noventa) dias.

Desta forma, sobre o referido tópico, julgamos pelo NÃO ATENDIMENTO.

Página 14 de 19



CPL - Comissão
Permanente de Licitarão

BAYEUX
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

b) SERVICOL

Foi alegado pela empresa Limpmax que a licitante deixou de apresentar seguro
garantia da proposta no valor previsto em Edital, mesmo sendo emitida 3 (três) dias após a
errata, com prazo de validade de 90 (noventa) dias.

Verificando a documentação de habilitação, realmente foi constatado que o seguro
garantia foi emitido em valor aquém da quantia necessária para tingir 1% do valor do contrato.

O item 10.3.5 determina que seja pelo menos 30 (trinta) dias além da validade da
proposta, cuja validade mínima seria de 60 (sessenta) dias conforme subitem 13.10.

Assim consta na apólice:

Inicio de Vigência: 24:00 horas do dia 27/03/2022 \
Fim de Vigência: 24:00 horas do dia 28/06/2022

Corretor: Código SUSEP Corfetor: I

UNIVERSAL INSURANCE CORRETORA DE SEG 202070914 1

Conforme podemos observar, o seguro inicia no término do dia 27/03/2022 e se
encerra no fim do dia de 28/06/2022, logo, a apólice cobre mais de 90 (noventa) dias
contados da data da entrega da proposta.

Todavia, o seguro apresentado não se mostrou suficiente no que diz respeito ao
valor.

Desta forma, sobre o referido tópico, julgamos pelo NÃO ATENDIMENTO.

c) NORDESTE

Foi alegado pela empresa Limpmax que a licitante não apresentou apólice com
garantia conforme determinado em Edital.

Verificando a documentação de habilitação, realmente foi constatado que o seguro
garantia foi emitido em valor aquém da quantia necessária para atingir 1% do valor do
contrato.

Desta forma, sobre o referido tópico, julgamos pelo NÃO ATENDIMENTO.

d) PLANALTO PAIEU

Foi alegado pela empresa Limpmax que a licitante não apresentou apólice com
garantia conforme determinado em Edital.
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Verificando a documentação de habilitação, realmente foi constatado que o seguro
garantia foi emitido em valor aquém da quantia necessária para atingir 1% do valor do
contrato.

Desta forma, sobre o referido tópico, julgamos pelo NÃO ATENDIMENTO.

e) SANEAPESOWCÕES

Foi alegado pela empresa Limpmax que a licitante não apresentou apólice com
garantia conforme determinado em Edital.

Verificando a documentação de habilitação, realmente foi constatado que o seguro
garantia foi emitido em valor aquém da quantia necessária para atingir 1% do valor do
contrato.

Desta forma, sobre o referido tópico, julgamos pelo NÃO ATENDIMENTO.

2.10. DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

a) EGSQWCÒES

A empresa Limpmax alegou que a empresa apresentou declaração de inexigibilidade
de licenciamento ambiental em nome da matriz, e apresenta outro licenciamento no endereço
de uma filial com o CNPJ da Matriz.

Conforme podemos observar no subitem 11.6.1, o Edital veda a composição de
documentos da empresa participante com documentos dé suas filiais e matriz, salvo as

exceções previstas em Lei.

Verificamos que o INEMA - BA, expediu declaração de inexigibilidade (coleta e
transporte de resíduos sólidos não perigosos) para o CNPJ n- 10.680.553/0001-96 com
endereço na 1- Avenida Santos Dumont, 1883, Centro, Lauro de Freitas - BA.

Já no Estado de Sergipe, a ADEMA-SE, emitiu licença ambiental para sede
administrativa do CNPJ n- 10.680.553/0001-96, situado na Rua Riachuelo, 1200, São José,
Aracaju - SE e Autorização Ambiental n- 293/2021 em 15/09/2021, para o mesmo CNPJ e
endereço, para as atividades de coleta e transporte de resíduos sólidos.

O contrato social da empresa prevê que:

A MicicdiHic Itinuada yira soh o nome eniiweiuuial de FG .SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA, l«in sede
kíki à Avenida Santos Dumcun. 1883. í»alu;714: eUiLaero Espaçu Empresar, Centro LaiM-o tte Freilas. HA.
CEP 42702d0U e icm filiai situada na Rua Riachueio. 1 200. .São Jose. Aracaju. Sergipe. Cep 015 100,
itfKiBlmckt leitalmenio por contrato social devidamente arquivado nesta Junta CoiuefCt.il do Estado de
Sergipe, sob o NIRfc n" 2«*í002d2'737 e CNPJ 10 680 e tem filial situada na AVENIDA
PAULISIA. 1070. I.OJA 01. BELA VISTA, .SAO PACLO. SP. sob o NiRE i$O20lMò51 e CNPJ
10 oRO CRPOI 31 12O0
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Realmente o INEMA isentou a Matriz da expedição de licença ambiental para as
atividades de coleta e transporte de resíduos, contudo, no documento do ADEMA, foi
autorizado transporte de resíduos para Matriz com sede na Bahia, com endereço da Filial
situada em Sergipe, comprovando a distorção de informações cadastrais.

Ainda, verificamos que na Autorização Ambiental n- 293/2021 em 15/09/2021, nas
condicionantes (15), existe a seguinte determinação: "Qualquer alteração na titularidade da
empresa deverá ser comunicada à Adema para a devida atualização desta licença".

Conforme segunda alteração do contrato social, assinado em 23 de novembro de
2021, o Socio Cristiano Sousa Moura, transferiu 100% de suas quotas para o Socio CM Holding
LTDA, consequentemente, independente dele continuar como administrador, não sócio,
identificamos que houve modificação da titularidade, sendo necessária a apresentação junto
a autorização ambiental supracitada, còmprovação de comunicação aquela Autarquia.

C KSS \<) K TUAMJFEKÈNCIA Dt Ql OT\S

(  t -Vrsr [. A OI ARTA. o CRI-S riAW ) 'SA MOljRA traii.srVitf tiutX.-t'; oe capilid socuii
ivr::i7 >' \a!or 2ÍK) (K^n,íK> ( ."imIíiíVs c tlu2cnl<"^ in:1 reass). difeta tr ui'.•.■itriUniioH!'!:

:  IM : ii >LD!NG LTDA. il.i ic-cuiiüc- loinia daiiji. plena, çer.-ii e irrevogável quii.xão

Apos .1 .IO e u-insfcicncia de quotas, c da retirada dc 5uScio. fic.i assim distribuído

' M 1 U 'i i )IK( j LTDA com 2iH' tKiO,üO(tres milhões e duzcrvi.is mi: l quotas. jMirfa/endo um lolal tlc RS
; 200 ' lõn.,,' -ités milhões e duzentos mii reais)

Km l:iof das alterações ncimn. coBíiolid.u-se o contraiu social, nos tcrtnos da Lei ii"' HI.4U6/2(Ht2,
iiieiliniite ;is condições e cláusulas seguinte*'

<  t Al iSl l V OITNTA: DA ADMINISTRAt .ÀO.

\ admir.i-uraíao da cmpfcía cuhcra ISOI..A! )AMLV I 1 ao ndo mscio | (.'KIS'! lAND SOl'SA MOl'k.A.
com o. pcdcicí c alnhiiiçõc-i de eiiva sociedade limitada . judicial e
.'V.i aiiida, i.vimcnte fKxleitdo piíititaj Iodos i»^ .ilos c:«m}3reei3<itdos no objeto sc^cial. sempre de mlcresse
d.) ii.- i.i.a- tanilada .luuui/ado e uso do nome empresarial, veíiado. no entanto. la:tc-!o em .atividades

Desta forma, consideramos que a FG Soluções descumpriu a exigência contida no
item 11.5.5, uma vez que apresentou documento desatualizado e/ou desacompanhado de
comprovação de atendimento a condicionante 15.

Desta forma, sobre o referido tópico, julgamos pelo NÃO ATENDIMENTO.

b) SERVICOL

Em análise a documentação ambiental da Empresa, a Comissão verificou que a licença
ambiental e a autorização de ambiental apresentadas pela licitante, expedida pela SUDEMA, foi
apresentada incompleta, restando a apresentação da parte final (condicionantes).
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construída d« 518,00 ní'. Os efluentes liquides gerados sâo encaminhados para fossa
séptica

n • CONDICiONANTES

'i - Esta é ̂ iida pencd3 de 7^ dtss. a con^ da pre^rrte da^. cwifonne
SUDEMA N.* 2021-00491 S/TEC/!.0-2<t29. otsaianooas condições deste documcuo a s«» anexos que,
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Desta forma, sobre o referido tópico, julgamos pelo NÃO ATENDIMENTO.

2.11. DA CERTIDÃO DE REGULARIDADE PERANTE O CREA

Foi alegado pela Limpmax que a empresa Servicol, mesmo apresentando a Certidão
de Registro do CREA dentro do prazo, a mesma estaria invalidada pelo fato de não ter sido
atualizada com base no 11® Alteração do Contrato Social, onde houve a mudança de: endereço
da sede, endereço dos sócios e exclusão de CNAES.

Página 18 de 19



CPL - Comissão
Permanente de Licita<;ào

BAYEUX
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Em análise a certidão, comparada ao Contrato Social, realmente foi identificado
modificações substanciais, que por sua própria natureza, invalida automaticamente a certidão
ora apresentada. Assim traz a certidão "Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer
alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos"

Portanto, não há que se questionar quanto a invalidade da referida certidão.

Desta forma, sobre o referido tópico, julgamos pelo NÂO ATENDIMENTO.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto, apresentada a análise das alegações encaminhadas pelas licitantes,
combinada com a análise desta comissão e do corpo técnico responsável pela análise
metodológica, julgamos pela HABILITAÇÃO da Enapresa LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
e INABILITAÇÃO das empresas FG SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA, SERVICOL SOLUÇÕES E
CONSTRUÇÕES LTDA, NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-ME,
SILVA & LEITE LTDA, PLANALTO PAjEU EMPREENDIMENTOS LTDA e SANEAPE SOLUÇÕES
AMBIENTAIS LTDA, pelas razões expostas acima. "

Ademais, a Comissão comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta
publicação. Encerrando-se o prazo recursal, ficam intimados quanto ao início imediato do
prazo para contrarrazões.

Publique-se.

Melanie Wendy Silva de Oliveira
Membro

CO Soares da Silva

resid

Tiag^ dos Santos Arai
Membro

ím
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COMISSÃO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA - JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

Assunto: análise da documentação de habilitação técnica, referente à Concorrência n'
002/2021 (SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE BAYEUX-PB)

1. DO RESUMO

Recebido os documentos de habilitação e metodologia das empresas FG
SOLUÇÕES AMBIENTAIS LIDA (FG SOLUÇÕES), SERVICOL SOLUÇÕES E
CONSTRUÇÕES LTDA (SERVICOL), NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES
E LOCAÇÕES EIRELI-ME (NORDESTE), SILVA & LEITE LTDA (SILVA & LEITE).
PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA (PLANALTO PAJEU), SANEAPE
SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA (SANEAPE) E LIMPMAX CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA (LIMPMAX).

A Comissão Permanente de Licitação, considerando a quantidade de
licitantes e para melhor análise de documentos, determinou prazo de 48h (quarenta e
oito horas) após a inserção dos documentos na plataforma do Município, para que as
empresas apresentassem alegações iniciais sobre a documentação apresentada para
habilitação.

Findo o prazo, foram apresentadas alegações pelas empresas: FG
SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA, SERVICOL SOLUÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA,
NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-ME E LIMPMAX
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, já apensados aos autos do processo licitatório
em epígrafe.

Considerando todas as alegações apresentadas, segue abaixo por tópicos,
os fundamentos de apreciação de cada alegação.

2. FUNDAMENTOS

a. METODOLOGIA

Trata-se de relatório emitido por comissão de avaliação técnica previamente
formalizada através da portaria n° 648/2022, instituindo os servidores: Ayrton
Ratzemberg Martins Vieira - Mat. 3014705; Maria Aparecida da Silva Gomes - Mat.
3014706 e Ronaldo Galdino da Silva - Mat. 2111619, publicada no diário oficial do
município do dia 31 de maio de 2022, com efeitos retroativos a 29 de março de 2022,
que avaliará a documentação técnica relativa ao item 13 - Dos Plano de Trabalho e
Metodologia de Execução do Anexo I - Projeto Básico, entregue pelas licitantes na
sessão da Concorrência N° 002/2021, realizada no dia 28/03/2021 às 09:00.

Foram apresentadas alegações iniciais por parte dos concorrentes sobre as
metodologias, contudo, para agilizar a análise por parte da comissão técnica,
passaremos a ponderar em fase recursal.

Desse modo, passamos ao julgamento:



/. PLANALTO PAJEÚ

Em análise detalhada, na documentação de habilitação apresentada pela
licitante Planalto Pajeú Empreendimentos, não foi encontrado por esta comissão,
nenhum elemento de metodologia de execução consubstanciada nos planos de
trabalho, dessa forma, recomendamos que a licitante seja INABILITADA no certame
em tela, por não apresentação da metodologia de execução consubstanciada nos
planos de trabalho.

//. S/LW\ & LEITE

Em análise detalhada, na documentação de habilitação apresentada pela
licitante Silva & Leite Construções e Serviços Ltda, não foi encontrado por esta
comissão, nenhum elemento referente à metodologia de execução consubstanciada nos
planos de trabalho, dessa forma, recomendamos que a licitante seja INABILITADA no
certame em tela, por não apresentação da metodologia de execução consubstanciada
nos planos de trabalho.

///. SANEAPE

Primeiramente vale ressaltar que a licitante não apresentou a metodologia
impressa em A4 conforme solicitado, porém esta comissão realizou a avaliação da
metodologia apresentada.

a) Coleta e transporte de resíduos domiciliares com monitoramento por
sistema GPS:

■  Não apresentou o dimensionamento nem a memória de cálculo do
dimensionamento dos equipamentos, mão de obra, incluindo ferramental e
uniforme.

■  Não apresentou o plano de divulgação dos serviços.
■  Apesar de ter apresentado mapas, não apresentou a programação da coleta

(dias da semana), não apresentou os itinerários com o sentido de fluxo com
indicação de início e fim.

b) Coleta mecanizada e transporte de resíduos diversificados com
monitoramento por sistema GPS:

■  Não apresentou o dimensionamento nem a memória de cálculo do
dimensionamento dos equipamentos, mão de obra, incluindo ferramental e
uniforme.

■  Não apresentou o plano de divulgação dos serviços.
c) Coleta e transporte de resíduos de poda com monitoramento por sistema

GPS:

■  Não apresentou o dimensionamento nem a memória de cálculo do
dimensionamento dos equipamentos, mão de obra, incluindo ferramental e
uniforme.

■  Não apresentou o plano de divulgação dos serviços.
d) Coleta e transporte de resíduos de poda com monitoramento por sistema

GPS:

■  Não apresentou o dimensionamento nem a memória de cálculo do
dimensionamento dos equipamentos, mão de obra, incluindo ferramental e
uniforme.

■  Não apresentou o plano de divulgação dos serviços.
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e) Instalação e remoção de caixas estacionárias tipo brook's com
monitoramento por sistema GPS:
Não apresentou o dimensionamento nem a memória de cálculo do
dimensionamento dos equipamentos, mão de obra, incluindo ferramental e
uniforme.

Não apresentou o plano de divulgação dos serviços.
Coleta manual de resíduos domiciliares em áreas de difícil acesso:
Não apresentou o dimensionamento nem a memória de cálculo do
dimensionamento dos equipamentos, mão de obra, incluindo ferramental e
uniforme.

Não apresentou o plano de divulgação dos serviços.
) Remoção motorizada dos resíduos domiciliares em áreas de difícil acesso:

Não apresentou o dimensionamento nem a memória de cálculo do
dimensionamento dos equipamentos, mão de obra, incluindo ferramental e
uniforme.

Não apresentou o plano de divulgação dos serviços.
) Varrição manual de vias pavimentadas e logradouros públicos:

Não apresentou o dimensionamento nem a memória de cálculo do
dimensionamento dos equipamentos, mão de obra, incluindo ferramental e
uniforme.

Não apresentou o plano de divulgação dos serviços.
Serviços de limpeza correlates:
Não apresentou o dimensionamento nem a memória de cálculo do
dimensionamento dos equipamentos, mão de obra, incluindo ferramental e
uniforme.

Não apresentou o plano de divulgação dos serviços.
Limpeza de mercados e feiras livres:
Não apresentou o dimensionamento nem a memória de cálculo do
dimensionamento dos equipamentos, mão de obra, incluindo ferramental e
uniforme.

Não apresentou o plano de divulgação dos serviços.
() Treinamento e capacitação da mão de obra operacional:

Não apresentou a descrição da infraestrutura dos treinamentos.
Não apresentou a metodologia dos treinamentos.

I) Plano de divulgação e controle da qualidade dos serviços:
■  Não apresentou a descrição do plano de controle da qualidade dos serviços.

De acordo com a análise detalhada realizada por esta comissão da
metodologia de execução apresentada pela licitante Saneape Soluções Ambientais, e
conforme descrito acima, recomendamos que a licitante seja INABILITADA no certame
em tela.

/V. LIMPMAX

a) Coleta manual de resíduos domiciliares em áreas de difícil acesso:
■  Apresentou o dimensionamento dos sacos plásticos, porém foi encontrado erro

no dimensionamento do ferramental. possivelmente erro nas somas.
b) Varrição manual de vias pavimentadas e logradouros públicos:
■  Apresentou o dimensionamento dos sacos plásticos, porem foi encontrado erro

na quantidade final de sacos plásticos, possivelmente erro de digitação.
c) Serviços de limpeza correlatos:



■  Apresentou o dimensionamento com a memória de cálculo do ferramenta!,
porém foi encontrado erro na quantidade final de sacos de cal, possivelmente
erro nas somas.

De acordo com a análise detalhada realizada por esta comissão da
metodologia de execução apresentada pela licitante Limpmax Construções e Serviços
Ltda, em observância ao princípio da razoabilidade e do formalismo moderado,
recomendamos que a licitante seja HABILITADA no certame em tela, com a ressalva
de caso se consagre vencedora do certame, corrija os erros apontados em sua
metodologia para início da execução dos serviços, conforme item 14 — avaliação dos
planos de trabalho, subitem 14.3 do Anexo I-Projeto Básico, por se tratar de equívocos
sanáveis e irrelevantes quando analisado sobre o objeto licitado.

V. FG SOLUÇÕES

a) Coleta e transporte de resíduos domiciliares com monitoramento por
sistema GPS:

■  Não apresentou o plano de execução.
■  Não apresentou o planejamento, mobilização de pessoal e equipamentos,

divulgação dos serviços, instalação em garagem, implantação e execução do
serviço.

■  Apesar de ter apresentado os mapas, não apresentou o sentido de fluxo dos
itinerários, sem indicação de início e fim do itinerário, sem escala de 1:10.000.

b) Coleta mecanizada e transporte de resíduos diversificados com
monitoramento por sistema GPS:

■  Não apresentou o plano de execução.
■  Não apresentou o planejamento, mobilização de pessoal e equipamentos,

divulgação dos serviços, instalação em garagem, implantação e execução do
serviço.

c) Coleta e transporte de resíduos de poda com monitoramento por sistema
GPS:

■  Não apresentou o plano de execução.
■  Não apresentou o planejamento, mobilização de pessoal e equipamentos,

divulgação dos serviços, instalação em garagem, implantação e execução do
serviço.

d) Coleta e transporte de resíduos de poda com monitoramento por sistema
GPS:

■  Não apresentou o plano de execução.
■  Não apresentou o planejamento, mobilização de pessoal e equipamentos,

divulgação dos serviços, instalação em garagem, implantação e execução do
serviço.

e) Instalação e remoção de caixas estacionárias tipo brook's com
monitoramento por sistema GPS:

■  Não apresentou o plano de execução.
■  Não apresentou o planejamento, mobilização de pessoal e equipamentos,

divulgação dos serviços, instalação em garagem, implantação e execução do
serviço.

f) Coleta manual de resíduos domiciliares em áreas de difícil acesso:
■  Não apresentou o plano de execução.
■  Não apresentou o planejamento, mobilização de pessoal e equipamentos,

divulgação dos serviços, instalação em garagem, implantação e execução do
serviço.

g) Remoção motorizada dos resíduos domiciliares em áreas de difícil acesso:



■  Não apresentou o plano de execução.
■  Não apresentou o planejamento, mobilização de pessoal e equipamentos,

divulgação dos serviços, instalação em garagem, implantação e execução do
serviço.

h) Varríção manual de vias pavimentadas e logradouros públicos:
■  Na chamada do serviço está descrito "ROTINAS DE MANUTENÇÃO

PREVENTIVA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS", porém, esta comissão
entendeu que o corpo do texto diz respeito ao serviço de Varrição manual de
vias pavimentadas e iogradouros públicos.

■  Não apresentou o plano de execução.
■  Não apresentou o planejamento, mobilização de pessoal e equipamentos,

divulgação dos serviços, instalação em garagem, implantação e execução do
serviço.

i) Serviços de limpeza correlatos:
■  Não apresentou o plano de execução.
■  Não apresentou o planejamento, mobilização de pessoal e equipamentos,

divulgação dos serviços, instalação em garagem, implantação e execução do
serviço.

j) Limpeza de mercados e feiras livres:
■  Não apresentou o plano de execução.
■  Não apresentou o planejamento, mobilização de pessoal e equipamentos,

divulgação dos serviços, instaiação em garagem, implantação e execução do
serviço.

k) Treinamento e capacitação da mão de obra operacional:
Não apresentou a descrição da infraestrutura dos treinamentos.
Não apresentou a metodologia dos treinamentos.

I) Manutenção de veículos e equipamentos:
Não apresentou a descrição da manutenção corretiva.
Não apresentou a descrição do socorro mecânico,

m) Plano de divulgação e controle da qualidade dos serviços:
Não apresentou a descrição do plano de divulgação, esclarecimento e
orientações a comunidade.
Não apresentou a descrição do piano de controle da qualidade dos serviços.

De acordo com a anáiise detalhada realizada por esta comissão da
metodologia de execução apresentada pela licitante FG Soluções Ambientais Ltda,
conforme descrito acima, recomendamos que a licitante seja INABILITADA no certame
em tela.

vi. SERVICOL

Primeiramente vale ressaltar que a licitante apresentou apenas 1 cópia
impressa de seu plano de trabalho, porém foi solicitado no item 12.2 que a licitante
providenciasse 02 (duas) cópias dos seus planos de trabalho.

a) Coleta e transporte de resíduos domiciliares com monitoramento por
sistema GPS:

■  No plano de implantação e execução dos serviços, não apresentou o
planejamento de execução do serviço.

■  Apesar de ter apresentado os mapas, não apresentou o sentido de fluxo dos
itinerários, sem indicação de início e fim do itinerário.

b) Coleta mecanizada e transporte de resíduos diversificados com
monitoramento por sistema GPS:



•f-

■  No plano de implantação e execução dos serviços, não apresentou o
planejamento de execução do serviço.

c) Coleta e transporte de resíduos de poda com monitoramento por sistema
GPS:

■  No plano de implantação e execução dos serviços, não apresentou o
planejamento de execução do serviço.

d) Coleta e transporte de resíduos de poda com monitoramento por sistema
GPS:

■  No plano de implantação e execução dos serviços, não apresentou o
planejamento de execução do serviço.

e) Instalação e remoção de caixas estacionárias tipo brook's com
monitoramento por sistema GPS:

■  No plano de implantação e execução dos serviços, não apresentou o
planejamento de execução do serviço.

f) Coleta manual de resíduos domiciliares em áreas de difícil acesso:
■  No plano de implantação e execução dos serviços, não apresentou o

planejamento de execução do serviço.
g) Remoção motorizada dos resíduos domiciiiares em áreas de difícil acesso:
■  No plano de implantação e execução dos serviços, não apresentou o

planejamento de execução do serviço.
h) Varrição manual de vias pavimentadas e iogradouros púbiicos:
■  No plano de implantação e execução dos serviços, não apresentou o

planejamento de execução do serviço.
■  Apesar de ter apresentado os mapas, não apresentou o sentido de fluxo dos

itinerários, sem indicação de início e fim do itinerário.
i) Serviços de iimpeza correiatos:
■  No plano de implantação e execução dos serviços, não apresentou o

planejamento de execução do serviço.
j) Limpeza de mercados e feiras iivres:
■  No plano de implantação e execução dos serviços, não apresentou o

planejamento de execução do serviço.

De acordo com a análise detalhada realizada por esta comissão da
metodologia de execução apresentada pela licitante Servicol Serviços Construções
Ltda, e conforme descrito acima, recomendamos que a licitante seja INABILITADA no
certame em tela.

v/7. NORDESTE

a) Coleta e transporte de resíduos domiciliares com monitoramento por
sistema GPS:

■  Não apresentou o plano de execução.
■  Não apresentou a memória de cálculo do dimensionamento dos equipamentos,

mão de obra, incluindo ferramental e uniforme, na realidade copiou partes do
Anexo I -Projeto Básico incluindo as composições de custo por preço unitário.

■  No plano de implantação e execução dos serviços não demonstrou como fará a
mobilização de pessoal.

■  Apesar de ter apresentado os mapas, os mesmos não continham sentido de
fluxo dos itinerários, início e fim dos itinerários e não apresentou os mapas em
escala de 10.000

b) Coleta mecanizada e transporte de resíduos diversificados com
monitoramento por sistema GPS:

■  Não apresentou o plano de execução.



■  Não apresentou a memória de cálculo do dimensionamento dos equipamentos,
mão de obra, incluindo ferramental e uniforme, na realidade copiou partes do
Anexo I -Projeto Básico incluindo as composições de custo por preço unitário.

■  No plano de implantação e execução dos serviços não demonstrou como fará a
mobilização de pessoal.

c) Coleta e transporte de resíduos de poda com monitoramento por sistema
GPS:

Não apresentou o plano de execução.
Não apresentou a memória de cálculo do dimensionamento dos equipamentos,
mão de obra, incluindo ferramental e uniforme, na realidade copiou partes do
Anexo I -Projeto Básico incluindo as composições de custo por preço unitário.
No plano de implantação e execução dos serviços não demonstrou como fará a
mobilização de pessoal.
Coleta e transporte de resíduos de poda com monitoramento por sistema
GPS:

Não apresentou o plano de execução.
Não apresentou a memória de cálculo do dimensionamento dos equipamentos,
mão de obra, incluindo ferramental e uniforme, na realidade copiou partes do
Anexo I -Projeto Básico incluindo as composições de custo por preço unitário.
No plano de implantação e execução dos serviços não demonstrou como fará a
mobilização de pessoal.
Instalação e remoção de caixas estacionárias tipo brook's com
monitoramento por sistema GPS:
Não apresentou o plano de execução.
Não apresentou a memória de cálculo do dimensionamento dos equipamentos,
mão de obra, incluindo ferramental e uniforme, na realidade copiou partes do
Anexo I -Projeto Básico incluindo as composições de custo por preço unitário.
No plano de implantação e execução dos serviços não demonstrou como fará a
mobilização de pessoal.
Coleta manual de resíduos domiciliares em áreas de difícil acesso:
Não apresentou o plano de execução.
Não apresentou a memória de cálculo do dimensionamento dos equipamentos,
mão de obra, incluindo ferramental e uniforme, na realidade copiou partes do
Anexo I -Projeto Básico incluindo as composições de custo por preço unitário.
No plano de implantação e execução dos serviços não demonstrou como fará a
mobilização de pessoal.

) Remoção motorizada dos resíduos domiciliares em áreas de difícil acesso:
Não apresentou o plano de execução.
Não apresentou a memória de cálculo do dimensionamento dos equipamentos,
mão de obra, incluindo ferramental e uniforme, na realidade copiou partes do
Anexo I -Projeto Básico incluindo as composições de custo por preço unitário.
No plano de implantação e execução dos serviços não demonstrou como fará a
mobilização de pessoal,

i) Varrição manual de vias pavimentadas e logradouros públicos:
Não apresentou o plano de execução.
Não apresentou a memória de cálculo do dimensionamento dos equipamentos,
mão de obra, incluindo ferramental e uniforme, na realidade copiou partes do
Anexo I -Projeto Básico incluindo as composições de custo por preço unitário.
No plano de implantação e execução dos serviços não demonstrou como fará a
mobilização de pessoal.
Serviços de limpeza correlates:
Não apresentou o plano de execução.
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■  Não apresontou a memória de cálculo do dimensionamento dos equipamentos,
mão de obra, incluindo ferramental e uniforme, na realidade copiou partes do
Anexo I -Projeto Básico incluindo as composições de custo por preço unitário.

■  No plano de implantação e execução dos serviços não demonstrou como fará a
mobilização de pessoal.

j) Limpeza de mercados e feiras livres:
■  Não apresentou o plano de execução.
■  Não apresentou a memória de cálculo do dimensionamento dos equipamentos,

mão de obra, incluindo ferramental e uniforme, na realidade copiou partes do
Anexo I -Projeto Básico incluindo as composições de custo por preço unitário.

■  No plano de implantação e execução dos serviços não demonstrou como fará a
mobilização de pessoal.

k) Treinamento e capacitação da mão de obra operacional:
■  Não apresentou a descrição da infraestrutura dos treinamentos.
■  Não apresentou a metodologia dos treinamentos e sim conceitos sobre os

benefícios de se realizar treinamentos operacionais.
I) Plano de divulgação e controle da qualidade dos serviços:
■  Não apresentou a descrição do plano de controle da qualidade dos serviços.

De acordo com a análise detalhada realizada por esta comissão da
metodologia de execução apresentada pela licitante NC Nordeste Construções
instalações e Locações EIreli-ME, e conforme descrito acima, recomendamos que a
licitante seja INABILITADA no certame em tela.

3. CONCLUSÃO

Apresentada a análise das alegações encaminhadas pelas lidtantes,
combinada com a análise deste corpo técnico responsável, no tocante à metodologia de
execução, julgamos pela HABILITAÇÃO da empresa LIMPMAX CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS e INABILITAÇÃO das empresas FG SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA,
SERVICOL SOLUÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, NORDESTE CONSTRUÇÕES
INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-ME, SILVA & LEITE LTDA, PLANALTO PAJEU
EMPREENDIMENTOS LTDA e SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.

Esta Comissão técnica segue à disposição para maiores esclarecimentos.

Remeta-se à Comissão Permanente de Licitação.

Bayeux-Pb, 07 de junho de 2022.

alzemberg Martins Vieira
Mat. 3014705

Ayrton

Sil^Gomes

06

Maria Aparecida d
Mat. 301

0- .Ronal^tjaldino dá Silva
Mat. 2111619
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\<> exercício das atribuições a mim conieridas peto ari. 22. inciso VI,
Decreto Miinicipiil n ' 2.242, de iu de fevereiro de IW2. adoto, como fiindaineoio deste
ulo. i> Parecer .liiridko da Assessoria Jurídica desta Autarquia, emitido nos autos do
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licitação, pelo prazo de 2 (doU) suo.s. e impedimento de contratar e declaracio de

iniüoneidaile para licitar e contratar pelo período de 3 (três) anos. no âmbito do

Muiiicipio dc João Pessoa, coiilorme preceituam o art. 87. incisos IJl c IV c.c o an. 88.

da Lei n" por conduta fraudulenta, mediante apresentaç.ào de doeumemo

falso, por ocasião da Dispensa n" 022/2021,

Publique-se. Inume-sc a empresa iuieres.sada.

Joilo PessMi. 17 dc fevereiro de 2022.
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G rn3 i I LICITAÇÃO PMBEX <licitacaobayeux@gmail.com>

ENC: CONCORRÊNCIA N®0002/2021 - Manifestação Contra Documentação de
Habilitação

licltacao@limpmax.com <licitacao@limpmax.com> 9 de maio de 2022 10:54
Para: LICITAÇÃO PMBEX <licitacaobayeux@gmail.com>

Bom dia,

Prezados, considerando a alegação da Servicol Serviços e Construções de declaração de inidoneidade emitida pela
Emiur em desfavor da Limpmax Construções e Serviços Ltda, a fim de agilizar as diligências por esta comissão
encaminhamos em anexo cópia do semanário oficial da Prefeitura Municipal de João Pessoa (n° ESPECIAL) datado
de 19 de outubro de 2021 {Pagina 03/04), onde consta a reconsideração da declaração de inidoneidade tornando-a
SEM EFEITO.

Att,

Max

Ruiiolfo Fernandes Rohr

Analista de licitação

(83) 9944-4466 (98871-8992
Ucitacao@limpmax.coni

De: LICITAÇÃO PMBEX <licitacaobayeux@gmail.com>
Enviada em: segunda-feira, 2 de maio de 2022 14:31
Para: licitacao@limpmax.com
Assunto: Re: CONCORRÊNCIA N°0002/2021 - Manifestação Contra Documentação de Habilitação

Prezado (a).

Segue anexos.
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EDIÇÃO ESPECIAL
Conforme Parágrafo 1'iiico do Art. 4 do

Decreto 5.348/21105 de 16,'00/21)05.

SEMANÁRIO OFICIAL
João Pessoa. ) 9 dc outubro dc 2021 n° KSPHCIAL ♦ Pág. 001..004

ATOS DO PREFEITO

I-IUCOMCLEMUNI AKN' 141, Dl-?0 Dh SETIiMÜRO I>Ii2021

.M-TORIZA O PODER EXECUTr\-0 A

rNsirruiR programa de

COM!'nNSACÃO Dl^ CRÉDITOS
ÍRIBUrÁRIOS COM 1'RESTACÃO Dll
SERNTCOS DE SAÚDE.

O PRKhEITü DO MUNtCÍPtO DK JOÃO l«ESSÜA. ESTADO DA PARaIDA,
.^O USO D.AS SUAS ATTUBUICÕES LEGAIS, 1-AZ S.ABER QUE A CÂMARA
NÍI.'N1CIPAL DECRET A E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI CO.MPLEMENTaR.

Are, I" A Sicrcuria da Fazenda e a Proeuradoria-Gera] do Municípin Ileani
aatori?ados a compensar débitos uihuláiios on não tributários, iiiscriios nu não eni divida
aliva. dc\i>los pelos sujeitos passivos prcsuJorcs Jc sciviços dc saúde, assistciieia médica,
pianos de saúde e congêneres com ,t prestação de seifiços desw natureza.

í I'' O disposto neste anijto não se aplica a débitos rcialivüs:

I - às iiilVapõcs de irãnsilo:
ü - às mdenizaeòts. devida.s ao .Municipití;
111 - às miiha.s de naiiire/a coiiirauial;
!\' - 3 outorga onerosa;
V - ui) valor Uiieuiio no excrcicio aiiuil putn os seguintes tributos:
a» Ta.sa ile Coleta de Resíduos - TCR;

b) Imposto Predial e Temlnrial Urbttnp- IPTU: c
c) Imposto Sobre Sers icos dc Qualquer Natureza • ISS desido por prolissionais

autônomos;

VI • ao valor de Imposto .Sobi c .Servicc>s de Qualquer Naturwa - ISS. quando do ido
poi opiame do Simples Nacional.

•i 2" A adesão á eompen.saçáo imporia em renúncia ao direito sobre o qual se funda a
ação. de\eitdo. em sendo o caso. haver contunicaçào à instincia administrativa ou judicial
pelo sujeito passivo, sem prejuízo du iniciaiiva da Fuzciula Públicii para lauto.

Art 2" O Municliiio dc João Pesso.i, através da Secrciaria Municipal de Saúde,
estabelecerá processo de credcneiainenio dc interessados na compensação através da
prestação dc sciviços, mediante Decreto que dcfiiui todo o proecdimcmo c garanta o
ateiulimenio aos princípios liciiaiúrio.s, bem como .às normas ilo Minisiéno da Saúde ielatis"as
.i paivicip.iç.to coniplc-meniar da iniciiuiva piivadh no âmbito dü Sistema Único de Satide.

S i" IXTèrido o credciiciauiaiiu. a prestação dos serviços gerará crédito, a ser
tonípcnsailo niensalmctiic. coiiloniie a tabela SUS e suas compienicnlaçòes. iiiis tenttos de
cimir.alaçào dos prc.sliidot'cs dc sciviço.s.

i 2" A Secretaria Municipal ile Satide elaborará cronogramu dc prestação de seiviços
c dc geração de cicditos coiiiraniais dela üeconaiies.

S  A manutenção da regularidade liscal quanto aos débitos p<5siiTÍoriJS é adesão é
condição para u coniiniiidadc no programa.

Arf. y Os débitos u serem compcnsadoa nn âmbito do programa inslUuido por esta
lei será objeto das seguintes reduções:

í • 75"/íi nos juros moralôrios;
II - 75% nas muitas de qualquer natureza, inclusive isoladas, punitiva» c de mora.

S 1^ O benelleio eonfeiido pelo aipiir poderá, nu prato cicTinido pelo Regulamento.
cxduMtamcnic para os suieiios passivos referidos no art. I", ser estendido an parcelamento
cm dinheiro e no pagamento em cota única, observadas as demais condiçíTes gorais prevista.*
luira parcelamentos ordinários, bem ainio o disposto co § 2" do art. 1". '

§ 2° O descumprimeniii das condições ieg.(is e i egiil;imeniiires, :ilém da excUisàti do
pitigiiima ou do parcel.imenlo. resultará na restauração do valor originário do debito, que seni
pi\<ntuiuenie cobrado pelas vias competentes.

Art. 4" Esla Lei CompI ementar entra em vigor na itnu de su.i publicação.

P.\CO DÜ GARNETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JO^O PESSOA.
Estado da Paraíba, cm 71) dc setembro dc 2ü21.

cf-
ÇlCERODELUtílEb

Preléto^

Aulúrís' Fccculivo Municipal

PORTARIA NA 272j-A Em. 11 de outubro de 202i

O PRF.FKITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, nn uso das
aiiibuiçôcs previstas no ari. 60, iiieiso V c an. 76. inciso II, idra e, da Lei Orgânica paru o
Munieipiü de João Pessoa e Lei lU.42y'2üU5. e modilic.içôes posteriores, c tendo em vista o
que consta do Processo n" 202 i.'103106.

5  .A ScerauiiM Municipal da Fazenda c a Proeurudoris-Gcru! do Mmileipin.
«tendida n iegi-slneâo de narcclainenin. cnni as niodiFiuicòo do Decreto a que se refere o
Ltipi". promoverão iiinic ao devedor parcelamento dos débitos a compensar que -seja
wimpHtivel tom o cronotstima referido iio parágrafo anterior, bem como a issinaiura do termo
de eiimpensaçâo.

^ 4" {) eredenciameiuo poderá eerttr valores a pagar de até 50% (cingueni.a por
cemoido V alof dos serviços prestado», ficando o saldo reraaoescenie sujeito á coinpeiLvaçio.

j! 5" Para u» cxclu-sivos liicc do credenciamento, o requerimenio de adesão
suspenderá a exigibilidade dos débitos municipais do sujeito passivo, situação que perdurará
pelo período contratual.

5 ff Os débii.M que não sejam objeto de pedido de compensação serão
imediarameiue levados ã cobrança.

I - Rvoncrar. a pedido, RODRfCiUUS i.OPÍiS DE 01.IVEIR..\.
mairieiilnn" '>7,1XK-|). do cargo em comissão, símbolo DAF-I de ASI^bSSOU ITCNTCO DO
PREFETro. da SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL.

II - Esta poiiaria rciniagc os .seus eleitos a partir do dia 07 de outubro

CfCERODELUéEF^FJI
Porfeito//
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TDkTARiA N '. :7:4 Kni. ! 1 de ouiubro de 2021

O 1'MFFKITO DO \Il'\KÍPIO I>K JOÃO PFSSOA. lui uso das
.urihuisòes prcMSUis iio an. oó, V c ,in. 76, inciso II. letra c. ib I.ci Or.cjiiica pai-a o
\!imivipio «Io João 1'esso.i e I ei 1(1.42^ 2005. e iriodiric.ie<")es posteriores, e lendo eni vist.T o
i;;ie c misI.i li,- IVoccssõ n' 2021 fiOtsõS. Oticiii n' lr)06 SI DIX de 15 de seleiiiliro de 2021

RFSOI.M;

I  bxoncur JOSEMAR CARDOSO DA CRUZ. inaüicula if

10( 525-5 lio e.iigu cm tumissão. siinbolo DAE-è ile .ASSESSOR TÉCNICO da
SF( REARI \ DE I buC \(. .ÁO L CLI TURA

II Esta portaria rctroaítc os seres cfcrtos a panrr do dra 01 dc outuEro

'^CÍCERO DE LUCEHA ̂ HO
Prefeito (y

PORTARIA N". 2726 Km. 1 1 de otrnrbro de 2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, no trso das
.atr thuri,-i5es previstas imi art. 60. inciso c an. 76, inciso II. letra e. da Lei Ore-imea para o
Mumcrpio de Jorlo Pessoa c Lei 1(1.429/200.5. c riiodineaeòcs posteriores.

RESOLVE:

I  Tornar «crn efeito a (wrt.tria ii° lHo4 <le 29 de jiiiiho de 2021.
|nil>lica>lii itn Semamlno Oficial n" 1796 de 27 de junho a ' de julho de 2021 i)ue Nomeou
I EMISrOCI.I S U.ARBOS A C AHR.AI. para cvcrcer o cargo cm somiss.5o. símbolo DAS-I
de CHI I E DA DIATSÃO DF AR lES E MUSICA da ESTAÇÃO CIÊNCIA. CLT lERA E
.AlEFLS da SECRETaRLA DE EDUCAÇ.ÃO E CULTURA.

II - E.sla portaria retroage os seus cfcilos a partir do dia 1" dc julho dc

'^L
CÍCERO DE LUCIE

PfcftilO

P< IR I AR IA K-, '725 Em. 1 1 dc outubro de 20.''. I POR I ARIA N". 2727 I'm, 1 1 de outubro de 2021

O PREFEITO DO .MUMí lPIO DE JO.VO PESSOA, no uso das

al^.hu^^•c^ prcMsias no .iii 60. inciso V e art. 76. inciso II. letra c. da Lei Orgânica para o
Mimicipic. do João Pessoa e Lci 10.429 2005 e moditicaçrics posteriores, c tendo cni vista o
quc soiista do Processo ii" 262 I il9.5S(i5. Oficio n" 1096 SEDEC <lc 15 dc sctcmbio dc 2621

RESOl.VK:

i  Nomear TEREZ A C ASSIA MELO DA CREZ para evercer o cargo
cm comissão, símbolo l)AE-t dc A.SSESSOR TÉCTNICO da SECREARIA DE HDIK AÇ.ÀO
r l I I.TI KA.

II I sia poriaria reiroage os seus efeitos a partir do dia 01 de oimihro

O PREFEITO DO MIMCIPIO DE JOÃO PESSOA, no uso das
atiibllieòes previstas no art. 60. inciso \' e ail. 76, inciso II, letra c. da I.ci Orgânica para o
Município dc João Pessoa r Lei 10,429/2005. c modilicações posteriores

RESOLVE:

I - Nomear FEAVIO ROMERO CjUIM.AR.ÀE5 para e.screer o cargo
em comissão, siinbolo DAS-1 dc CHEFE DA DIVISÃO DE ARTES E MUSICA da
ESrAÇ.ÃO CIÊNCIA, f l LTl.RA I. AR I ES da SeCKEI ARIA DE EDIJO.ACÀO E
C Ul lURA

II Esta portaria retroagc os seus efeitos a partir do dia I" dc outubro de

CÍCERO DE eu(:e>}a f;eho
Preftiio/

CÍCERO DE LUCIEn/FUfHO
Prefeito

1 slatiti (Ia Paraíba

Prefeitura Municipal dc Joãu Pessoa

I riiho

• I.üNtpoido NrauiO Br/firj CasuIctitUi

.10 (to.cmjrrdn. 1 Mareio IJirmi T. laviirv^

Ac nmiMMv.i.» \ri«i^valdo aU AtiOradr

kL I jhío Xnroníu tij KoclUvSou»^

F-li cisTO MarU AaaU ( 4Afro

) i.e»l,  JoW* .Moiilene

I F.1,. ul3 xdcniilon pAfririiti

. IV - lu. Si.vijl FVlipr Matos l.citái)

H. h t .Uf Mjria Socorro (..tttrthj

E Ã oiML tiv-;ãv Marco» NjIcs Nnbrr)*a

ivuji A O l udo MoJci Tô^c<t(to Júnior

.■ DirciittA Hl iiaiKvo João Cnrsiilbo dn Sobrinho

if.. ii i íio Muitnpio IltTino Sii^uMo da \6brcea

rivtc>4 It» Cssus jtruK»': Rou^;;» Xasttríí.

Ss. vrcui 1^ da Ir .T lisiruutij Rubcn« Fali ao da *dis a SriM

s«. do Irobnlh V IS-odi Ãvb» r R<i:Ja Vaulrnr dc Liou Kntlrtgue»

scc Juv cr.mdc. r^p-^itc c Rcca*3>:iv* K*io Márcio Ferreira Cofto

scvrrtjn» dc larj^tiio DaoirI Rodrí^ue» de LncerUn >uae»

scciíMíia dc Poliiicjs Pjhhcns diis MuUicic-J Ivnnete Porfirio Martin»

S«\ de i>í".a-nvo|v;i:)cnto L. Nino Antônio Fábio Sourc* C arniiro

Scv- c.N Cicr.CM c Iccimlnçjj Mart^nrcic dc Fátimii >urinl|:ii M. Dínu

Sesfri-ir»,. dc Mcd• c«Me Mclisun Nmúju Silveira

Scc. dc Sí'ç'm jnva I ''Iv.nu o * V.-.ulsina João Almeida Car* alho Júnior

SwTv-aii.i Jj C»v Kdiioo dc.Ní^i* Cha\C»

SiiptvniP 0.* MohilidiiCs*'vbbaua ítcorpe Vcniura Muroin

Vuijrvj rsp Mii.i t dcl-i iiji U'b.2«i.' Ricardo Jmr %>!(»«•>

Invit jiio dc Frov Uônci.! dr \í.niii Carolinc Ferreira Agra

F.indA'>^> t liliiirnl do ioJo Ivimu vnlôniit Marcni \hf« de Soura
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RESOLUÇÃO 08

O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricionat - COMSEA, do Município
de Joào Pessoa - PB. nc uso de suas atribuições estabelecidas "
12.188/2011 o com fundamento na Portaria 115 de 19 de janeiro de 2015. Gestão
202V2023.

RESOLVE:

Art. 1'- Aprovar a Entidade e seus representantes

N'da l-ei deeriáçio 'i lilStóütJ

Endwcífu

Kiuic

\ Rua AugUilniIOíAljns.-SdCentm
; (K,ViT2T-t-r7i1-i

Decisão r&nV. -.e apreciação do Recurso Administrativo interposto pala
Contratada no proc^ò em referência.

LTDA(CONTRAirADAV,ttfíci5lanoCNPJsobon lO.SST.SZ-t/OOCU- .

fciaBiiWi
para licitar ou contratar coni a Administração Publica, tornando-a sem efeito.

E-muil
<:mni.i-M.jp.c'intami<^i:mJil.ciii'i

>..me d» Kri-sidente Sérgio de Lima Lucena

Nome du Vive Presidenie : Genilson Machado Lima

Nome Scerelária Geral ■ Mariângeia Costa Duarte

'I^TclúriH LxccuTm Ntdria diíPcnlin do Nnudmenio Rosxs

N* tutill dl- Ihitidadcs 3?

Nome do Conselheiro í Renresentativídnda Titularidade
SOCIEDADE CIVtL

Dalva de Fátima Pereira da Costa

Renato de Sousa de Lucena

CENTRO INTEGRADO

DE AÇÕES
COMUNITÁRIAS PELA

VIDA- CICOVi

Titular

Suplente

p/P
Sérgio de Lima Lucena

Presidente do COMSEA.BIènio-2021/2023

Put3lique-se e Cumpra-se.

João Pessoa. 01 do setembro do 2021.

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

A AUTARQUI A ESPECIAL MUNICIPAL DF. [.1MPE7,A URBANA - FMI.UR.
inscrita iii. CNPJ iMK). soti o ii= ü8.Sl)t>.831>'0U0I-89. atemlcmto uo di.sposio iio artigo
3') da Lci Federal iv S.6t)6/93. uwia púl)iico. para o conhcrimcnlo dc quantos possam
se inieiessar. a realização dc Licitação de interesse de toda a comimidade. a qual a
população lerá iivrc acesso e direito a todas as iiilbnnaçôes pertinentes a matéria
faonliando-ilws o direito dc inanitcstação. pela ordem c conforme dispo.sio no Edital
que cegeia csia AiKÜência Pública. A Audiência Pública leni por olyenvo esclaieeer a
lociedãde rcali/Mido debates propositivos em relação aos principais a-specios oorrelato.s
á 1 icitaçào que sc pretende realizar, na modalidade Concorrência Púlúica, pelo regime
emprei..ida por preço unitário, com final.daile de CONTR-ATACÃO DE CNÍP^S.AS DE
l-NObSIlARlA liSPEClALIZADAS NA .^RUA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DL
RESÍDUOS SÓLIDOS URB.ANOS. EXHCUCAÜ DOS SERVIÇOS DL COLET :
TRANSPORTE D£ RESÍDUOS URBANOS E DE LIMPEZA URBANA EM VlAs
I OGRADÜURUS PUBI-iCOS DO MUNICÍPIO DE JÜ-ÃO PESSOA/PB. que oeonciú dia
II .Ic Novembro do eorrenie ano, ás ítShi.iOm horas, no Auditono ilü Ceiuro
Administrativo Municipal tCAM). situado à Rua Diógcnes Cliianca. n" 1777, Agua
Fria. João l'e>soal'H. O Edital eonipleiu referente a presente Audicticia Publica sem
diiixiiiibili/ado aos úileressados junto à Comissão Perrrianente dc l-icitaeSo da l.MLUR.
locali.-ada .i Av. Minas Gerais, n' 177, Bairro dos Estados, João Pcssoa/PB. bem como
solicitado pelo seguinte endereço eleu-ónico: qd.-Ti.iiirPm mnaiUcnn ou amda auaves do
segiiime site: jinp 'inmspiircnc.i.tLlil^P.essoniPb.llOv.b?:

Joào Pessoa, ! 8 de Outubro de 2Ü21

veiôso

prísidfntf audiência pública
SUPERINTENDENTE CMLUR

Fiírdo^osé Veloso

Siipermtendeiiie

AVISO OE PUBLICAÇÃO

I PROCESSOSNoZOZlOaSZg/ÈHUJR

DECISÃO

?.fDecisão referente a apreciação do Recurso Administrativo interposto pela
Contratada no processo em referência.

LTDA(CONTRATADA). inscrita no CNPJ sob o ii" 00.609.820/0010-B5.

Dianto do exposto, conheço e dou PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso

ÍÍf==ÍS=ÍH;=lp^=
para licitar ou contratar com a Administração Publica, tornando-a sem efeito.

Publique-se e Cumpra-se.

Jóáo Pessoa. O* de setembro ds 2021.

Cardo^osé Veloso
Supeniiteiideiiie

AVISO DE PUBLICAÇÃO

DECISÃO

PROCESSOS N" 202103SM/EMLIIR

°T°'' Decisão referente a apreciação do Recurso Administrativo interposto pela
Contratada no processo em referência.

inscrita no CNPJ sob o n" 24.303.231/0001-32.

tornando-a sem efeito.

Publique-se e Cumpra-se.

João Pessoa. 01 de setembro de 2021

Cartíd/osé Veloso
Supeihntendente
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TERMO DE APOSTILAMENTO TERMO DE RATIFICAÇÃO

TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N» 1(l.6B7/2021/SMS

OSJEUVO. ACRESCENTAR tJoiacào oiçamcriiária ao Contrato n" 10.687/2021ISMS -

CdciTjoo cniic o Município de João Pessoa, airavcs da Socretofia Municipal do Saúde, o

MAMIMED PRODUTOS OOONTOLÔGICOS LTDA • EPP. constltumdo-se oDjeto do Contrato

supraolsdo. 3 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (BISTURl ELETRÔNICOS E CONSULTÓRIO

OOONTOLÔGICO). cujo prasãnle Termo du />4)Ostiamento. passa a ser correiameiila adeauado a

Portaria GU/MS N<> 3.389 de 10 do Dezembro de 2020.

ACRESCENTAR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA AO CONTRATO N" 10.S87;2021/SM5 -
A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ABAIXO:

13.301.10.122.M05.464511 - COViO - MANTER IMPLEMENTAR AÇOES RELACIONADAS AO

CGM0AlfcAOCOViU-19

^ FONTE0ERECURS03:12ÍÍ-SUS

TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N" 15004/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 2021/097555

[CHAVE CGM; 60EM-UCZP-VRXV-T8R3]

Considerando as iníormaçáes, pareceres, documentos e despachos contidos
nos autos do processo 2021/097555 em epígrafe, RATIFICO a inexigibilidade
de licitação para participar da feira de turismo BTM (BRASIL TRAVEL
MARKET), inscrita sob o CNPJ n» 13,916.553/0001-30. objetivando a
participação no referido evento. Essa ratificação se fundamenta ro inciso II. do
art. 24. da Lei Federal n® 8.666/1993. O valer global da contratação é de R$
5-000,00 (cinco mil reais), que será pago conforme dotação orçamentária
15104 154151 PARTICIPAÇÃO EM MOSTRAS, FEIRAS, CONGRESSOS,
SEMINÁRIOS E EVENTOS TURÍSTICOS e elemento de despesa 33.90.39.00
- SERVIÇO (EXCETO ENGENHARIA).

FUNDAMENTO LEGAL O propodimcnro do proscnlc Termo dc Aposl.lamcnlo, tem suporte
It-ndomonlado ro ArL 8e. ti 'd' oc § 8° do rnosrro artigo, da Loi Federal n° 8.86S'33 o suae
allr:rnçi^e.<i.

João Pessoa. 24 de setembro de 2021.

João Pessoa. 14/10/2021

FABtO ANTONtO OA ROCHA SOUSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚOE/PILIP

Daniel lodrigues
SeseU.-*» "THíiííXrsw
Ssutlí iWj .*Tjínof-1LF

«ai. i1^S-9

DaníDl Igues d« Lacerda Nunaa
Secr^r i Municipal de Turismo

TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° ia6BS/2021/SMS

OBJETIVO ACRESCENTAR dolaçâo orçamenlâria ao Conlralo n' 10.688/2021/SMS -

CcJabrarlCi entra o Município da Joãn Pessoa. atravAs da Secretaria Mun cipai de Saúda, e OLSEN

INDUSTRIA COMERCIO S/A. constiluindo-sc cbjcio do Cwitralo supracitado, a AQUISIÇÃO DE

EQUIPAMENTOS (BISTURl ELETRÔNICOS E CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO). cujo

presente Termo de Aposiilanieniu, passa a ser correlamenlu adequado a Portaria QMiMS N®

3.3B9 de 10 üe [dezembro de 2020.

ACRESCENTAR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA AO CONTRATO N* 10.68a/2021/SMS -
A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ABAIXOt

13.301.10.122.500Í.464511 - COVIO - WAWTFR IMPIFI/FNrAR ACOFS RFlACIONADAS AO

COMBATE AO COVICI-19

? FONTEOEFSCURSOS; I21S-SUS

FUNDAMENTO LEGAL- O procedimento du prssenie Termo de Apo3l>lametilo. tem siiDorte
(i.ndsmnfiUWo ro An. Ü5. II 'd' rvc ̂  8' do mesrro artigo, aa Lei Federei n» fl.OCtWS e suas
aHerudões.

Jollo Pessoa. M/1C/202'

FA8IC ANTONiO OA ROCHA SOUSA

SECRETÁRtO MUNICIPAL DE SAljDErf>MJP

PESSOA



Decisão da rescisão, suspensão de licitar com a EMLUR por 2 (dois) anos e Declaração de
inidoneidade a partir de 16/03/2021

Conimo D*. 017/3020, porruOct de inuroM

Q« Ki. . —ua und..«.a do
OlS/Iino.no»wrai<»t<íoAn,7». F^-itln •*

Ptereüw* Miooclp.1 à. loto P««». n» obír.*>ea -» P"»"»
Líidí AceMOilnfomuçio: .
Q« W oronu«-»o « co-^.» P™"-* « •
^ d. i«l~çfc do «». p« «»»

lüO. incito l.slIncíVdaUin^.WÉéMíW);

Que. fancdit:»»-». aj"> ^ » dlHgíwi» <*«»»*«»
^ cuaoriacao dcridcnrfi vòuc que » lOttiWliJadí de
ImecraMo de recuno nlfl tert efeilo «cçetuivo;

VU. rt^»rr"" * epljtt^to #0 coonuadu no» termo» do Art TJ. lll e IV, da
Ui n* l.étéí». ncçeiwío wotpofirla de rattkifmío em llciwçde» e
tmpedimecdo de «omratet eom a AdminiJlniçlo. por praio de 02
(doii) awt e üeclanfio da inidcneidade;

iWiL«-AUtaiGv*l»«riit vuwtts.w ;tv»í;í u»«*«ia

«V. u'>i«viEa*d.M<ii7-tiijUiooú»(U*oi»-)cio>(w>A-»AaAiea-c('.MO>aow
eu» Qtia(,isi,'oniatx»i( ttiiiiu-rvtâ-aiduwA^u^oiooMl :<:»

tlAk^:«na4«ptadOfwtlOl c Vt(.»ww,aAec^i>oanfceovU

Em 19/10/2021, a EMLUR desconsidera a Declaração de Inidoneidade e torna sem efeito E
diminui de 2 anos para 1 ano e 6 meses o impedimento de licitar com a EMLUR.

^ ái iHiluhrn ik :o: 1 | ■ n' i;SPrC lAl. • Pág 00V<^

Avao OE WWUCAÇAO

r*waniM•• jMUMafiReMaw

OeeMs
1.1 t—i-t- a apnKsafte da RacueM AdrWnrttra»»» VOarpoeta nata
CanOatadi *ao p»»*'"» aaa laraetnot

Pata a

2.1 EMum - ttan-gwa Ei^citl Momcma) Oa Ua^*»* U^ana »#««* ne CWd aob a ir*
MUMtSVMOI.» ^»NT»UTMTE> a LIMAX COMSTRUC^ C SERVIÇOS
LTOMCOMTRATAOAI. MCnU fM OVJ ao* o n'H SS7 UMW141.

f>a<fua.--

21 OWM do ««poato. tdM«B«a • dou PWOVWtWTO PARCIAL ao praaoMa nreveM
admanatraoua pwa oatarmfrm' a agweaeao oa poaj da tuaoMioAn ttmpoeawa Oa
nalaÓiat*ii Oa telta«aa a nnpadiwama da erauratar com a AdiidolavaipSa PâMca por t
tww) aru a *

I\lfí«a» t» a Compraraa

l.''.>ój PvtKn 01 Oa «o9a^2r.: 'a4

-'KXárdoJaoé Ndotp
úut>crmifr*knlv

Logo, contando o novo prazo da data que a Empresa não poderia iicitar com a EMLUR, tem-se
que o prazo final é de

Período terça 16 março 2021
sábado 17 setembro 2022

Veja aqiíi o número de dias, meses, anos entre as duas datas introduzidas

Número de dias

Arredondado: Arredondado para cima: Airedondado para baixo:

Número de meses 18,07 meses 118 meses

550 dias

Número de semanas 78,57 semanas 79 semanas 79 semanas

19 meses

78 semanas

Número de anos


