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ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES PARA DELIBERAÇÃO SOBRE 

RECURSOS ADMINISTRATIVOS NA FASE DE HABILITAÇÃO 

 

CONCORRÊNCIA Nº 01/2019 

SOLICITAÇÃO Nº 48/2019 

PROCESSO Nº 40/2019 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para higienização, asseio e conservação predial 

de forma contínua, incluindo mão de obra e fornecimento dos equipamentos necessários para a 

sua execução, visando atender as partes internas e externas da Câmara Municipal de Louveira, 

conforme descrição deste Termo de Referência e demais condições constantes do edital. 

 

Ao décimo segundo dia do mês de julho de dois mil e dezenove, às quatorze horas, na Sala de 

Reunião da Câmara Municipal de Louveira, a Comissão Permanente de Licitações, designada 

através da Portaria nº 86/2019, reuniu-se para deliberação dos recursos administrativos 

interpostos sobre a fase de habilitação. 

Assim sendo, considerando os termos dos pareceres da assessoria econômico-financeira da 

Câmara Municipal, da Procuradoria Jurídica desta Edilidade e da Direção Geral, compreendemos 

que, de fato, o Edital é instrumento de isonomia e seleção da proposta mais vantajosa à 

Administração (art. 3º, caput, Lei Federal n.º 8.666/93) e, por tal razão e tendo a exigência 

habilitatória de natureza econômico-financeira (subitem 14.5.1.) sido abstrata (como é a 

literalidade da lei – art. 31, I, Lei 8.666/93), não cabe, nesta etapa licitatória, exigibilidade de 

aspectos formais que não a essência do balanço patrimonial, presumidamente hígida, nos 

termos dos precedentes jurisprudenciais e doutrina citados pelos aludidos pareceristas. Assim, 

acatamos tal aspecto dos recursos administrativos interpostos e revisamos a decisão anterior 

desta Comissão, ex officio (Súmula n.º 473, STF), no que se relaciona aos demais licitantes. 

Por outro lado, considerando a absoluta inaceitabilidade de documento que não constou no 

envelope habilitatório (art. 43, § 3º., Lei 8.666/93, além dos princípios da isonomia, 

impessoalidade e moralidade que informam a atuação licitatória) e especificamente sobre o 

recurso administrativo da licitante MC Prestadora de Serviços Tericeirizados Ltda., não temos 

como acatá-lo, neste aspecto. 

Delibera-se, portanto, pela reconsideração do quanto abordado no recurso administrativo da 

licitante ABSOLUTTA e reconsideração parcial do mérito do recurso da licitante MC, excluindo, 

quanto a este último, apenas o não aceite do balanço patrimonial dentre as razões de decidir. 

Em conclusão, assim passa a ser a decisão da fase habilitatória, com INABILITAÇÃO das seguintes 

empresas: 

 S3 ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI-ME, por não atendimento do item 14.4.1 

(apresentou um atestado de capacitação técnico-operacional na quantidade total de 

6.044,91m², portanto, inferior ao exigido no edital e outro atestado que não informa a 

quantidade executada). 

 MC PRESTADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, não atendimento do item 6.5 

(não apresentou comprovante de depósito da garantia no envelope n° 01 – fazendo-o 
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fora do horário e por protocolo autônomo), já que se considera vedada a juntada, 

posteriormente, de documento que deveria constar no envelope habilitatório, 

conforme art. 43, § 3º, parte final, da Lei Federal n.º 8.666/93.  

 ADSUMUS CORPORAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, não atendimento do item 

14.5.4 (apresentou contrato social com capital de R$ 10.000,00 e “balanço patrimonial” 

com capital social de R$ 11.000,00) e apresentou depósito em cheque.  

 HIGILIMP PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI EPP, não atendimento do item 14.5.3 

(apresentou índice do grau de endividamento de 0,63, portanto, acima do exigido no 

Edital que é de 0,50). 

 

E HABILITAR as seguintes empresas, a saber; 

 SAFEPORT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PORTARIA EIRELI 

 ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA – ME 

 MARA SILVIA PEZINATO 

 PERFECT CLEAN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI 

 ESPERANÇA SERVIÇOS EIRELI – EPP; 

 IMPÉRIO SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI EPP; 

 PREMIUM MONITORAMENTO E PORTARIA LTDA; 

 MARTINI SERVIÇOS EIRELI – EPP, observando que os subitens 14.2.3 (Certidão Conjunta 

Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a 

Tributos Federais e à Dívida Ativa da União vencida), e 14.2.4 (apresentou Certidão 

Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Mobiliários, expedida pelo 

órgão competente do município vencida), serão sanados após a declaração de 

vencedor da licitação (conforme subitem n.º 13.7), se o caso. 

 ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI. 

 

Com vistas às garantias fundamentais do contraditório e ampla defesa e dada a reconsideração 

parcial da anterior decisão habilitatória, concede-se nova faculdade recursal aos licitantes, nos 

termos e no prazo do art. 109, I, alínea “a”, da Lei Federal n.º 8.666/93. 

O resultado da decisão referente à Habilitação será publicado na Imprensa oficial do Estado.  

Nada mais havendo para tratar, foi lavrada a presente ata qual vai assinada pelos membros da 

Comissão Permanente de Licitações. 

 

 

 

FRANCISCO DE ASSIS SILVA JR 
Presidente 

 

LUIZ RAMOS DA CRUZ 
Secretário 

 

DANIELA MOREIRA PRATE 
Membro 

 
 

   

 


