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ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES PARA ANÁLISE DOS DOCU-

MENTOS DE HABILITAÇÃO DAS LICITANTES QUE ACUDIRAM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 

01/2019 

 

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 Louvei-

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

Ao vigésimo primeiro dia do mês de maio de dois mil e dezenove, às quatorze horas, na Sala de 

reunião da Câmara Municipal de Louveira, a Comissão Permanente de Licitações, designada a-

través da Portaria nº 86/2019, reuniu-se para análise, julgamento e deliberação final referente 

aos Documentos de Habilitação (Envelope n° 01) das empresas participantes, a saber: MARTINI 

SERVIÇOS EIRELI – EPP; S3 ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI-ME; MARA SILVIA PEZINATO; 

MC PRESTADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI; ESPERANÇA SERVIÇOS EIRELI – EPP; IM-

PÉRIO SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI EPP; ADSUMUS CORPORAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZA-

DOS LTDA; PREMIUM MONITORAMENTO E PORTARIA LTDA; HIGILIMP PRESTADORA DE SERVI-

ÇOS EIRELI EPP; PERFECT CLEAN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI; SAFEPORT SERVIÇOS ESPE-

CIALIZADOS DE PORTARIA EIRELI; ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI e ABSOLLUTA EM SERVIÇOS 

TERCEIRIZADOS LTDA – ME. 

Declararam enquadramento como ME ou EPP, as seguintes empresas; 

 MARTINI SERVIÇOS EIRELI – EPP; S3 ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI-ME; MARA 

SILVIA PEZINATO; MC PRESTADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI; ESPERANÇA 

SERVIÇOS EIRELI – EPP; IMPÉRIO SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI EPP; PREMIUM MO-

NITORAMENTO E PORTARIA LTDA; HIGILIMP PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI EPP; 

SAFEPORT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PORTARIA EIRELI e ABSOLLUTA EM SERVIÇOS 

TERCEIRIZADOS LTDA – ME. 

Não declararam enquadramento como ME ou EPP, as seguintes empresas; 

 ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI; PERFECT CLEAN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI e 

ADSUMUS CORPORAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. 

Após análise dos documentos constantes no envelope 01 “DOCUMENTAÇÃO”, a vista das exi-

gências contidas no edital a Comissão deliberou em INABILITAR as seguintes empresas: 

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

sentou 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) e do item 14.5.1 (não apresentou balanço patrimonial na forma 
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da lei, ou seja, balanço patrimonial do Livro Diário Geral com respectivos termos de 

abertura e encerramento registrado na junta comercial, cartório ou receita federal). 

 MARA SILVIA PEZINATO, não atendimento do item 14.5.1 (não apresentou balanço pa-

trimonial na forma da lei, ou seja, balanço patrimonial do Livro Diário Geral com res-

pectivos termos de abertura e encerramento registrado na junta comercial, cartório de 

registro civil de pessoas jurídicas ou receita federal). 

 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 

fora do horário e por protocolo autônomo), já que se considera vedada a juntada, pos-

teriormente, de documento que deveria constar no envelope habilitatório, conforme 

art. 43, § 3º, parte final, da Lei Federal n.º 8.666/93. Descumprimento do item 14.5.1 

(não apresentou balanço patrimonial na forma da lei, ou seja, balanço patrimonial do 

Livro Diário Geral com respectivos termos de abertura e encerramento registrado na 

junta comercial, cartório de registro civil das pessoas jurídicas ou receita federal). A a-

presentação do CRF-Certificado de Regularidade do FGTS com razão social distinta não 

foi considerada prejudicial em virtude de mesmo CNPJ indicado e o protocolo dos en-

velopes n° 01 e 02 com 03 minutos de atraso não foi tido, quando do credenciamento, 

enquanto impeditivo para participação, dada a ausência de prejuízo à competição, o 

princípio da ampla competitividade e a seleção da proposta mais vantajosa à Adminis-

tração.  

 ADSUMUS CORPORAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, não atendimento do i-

tem 14.5.1 (não apresentou balanço patrimonial na forma da lei, ou seja, balanço pa-

trimonial do Livro Diário Geral com respectivos termos de abertura e encerramento 

registrado na junta comercial, cartório ou receita federal), 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 (a-

presentou índice do grau de endividamento de 0,63, portanto, acima do exigido no E-

dital que é de 0,50). 

 SAFEPORT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PORTARIA EIRELI, não atendimento do item 

14.5.1 (não apresentou balanço patrimonial na forma da lei, ou seja, balanço patrimo-

nial do Livro Diário Geral com respectivos termos de abertura e encerramento regis-

trado na junta comercial, cartório ou receita federal). 

 ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA – ME, não atendimento do item 14.5.1 

(não apresentou balanço patrimonial na forma da lei, ou seja, balanço patrimonial do 

Livro Diário Geral com respectivos termos de abertura e encerramento registrado na 

junta comercial, cartório ou receita federal). 

E HABILITAR as seguintes empresas, a saber; 
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 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 vence-

dor da licitação (conforme subitem n.º 13.7). 

 ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI. 

Após a decisão, o presidente perguntou aos membros da Comissão Permanente de Licitações 
se havia alguma consideração a ser feita e todos neste momento declinaram o uso da palavra. 
Sendo assim a Comissão declara encerrada a fase de análise dos documentos de habilitação.  
Em face da habilitação das empresas participantes abre o prazo para interposição de recurso 

de 05 (cinco) dias úteis conforme disciplina o parágrafo 6º do artigo 109 da Lei Federal nº 

8.666/93. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada às 16h45min, sendo que esta 

Ata, após lida e achada conforme, foi assinada pelos membros da Comissão Permanente de 

Licitações.  
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