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ATA DE HABILITAÇÃO 
 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA N.º 014/2019 
 

Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

URBANOS NÃO RECICLÁVEIS, NÃO PERIGOSOS, GERADOS E 

DISPONIBILIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA. 
 

Dependências: Auditório do Edifício Multifunções. 

Endereço: SCEN Trecho 02 Conjunto 04 Asa Norte – Brasília -DF. 

Comissão Permanente de Licitação do Iate Clube de Brasília: Ato da Comodoria AC 

42/2019 de 05 de setembro de 2019. 
 

Compareceram para a reunião: 

Nome Função 

Celina Mariano Oliveira Silva Presidente da Comissão 

André Ruelli Membro Titular 

Moisés do Espírito Santo Membro Titular 

Fábio Ramos Soares Analista de Licitações e Contratos 

Andrea Menez Vieira Advogada  
 

Aberta a reunião para análise da documentação apresentada pelos licitantes, a Comissão 

efetuou consulta on-line, para verificação de regularidade fiscal das empresas participantes do 

certame. Em seguida, passou-se à análise e julgamento dos documentos de habilitação 

inseridos no “ENVELOPE nº 01”, entregues no pleito realizado no dia 22 de janeiro 2020, em 

razão do certame licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA N.º 014/2019. Cumpre 

destacar que a Comissão Permanente de Licitação identificou algumas impropriedades na 

documentação apresentada pelas empresas ASSOCIAÇÃO RECICLE A VIDA, 

ECOPENSE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS e RS SOLUÇÕES AMBIENTAIS, a 

saber:  
 

ASSOCIAÇÃO RECICLE A VIDA 
 

• Ausência de cópia autenticada do Contrato Social ou Ata de Constituição e respectivas 

alterações posteriores, registrados na Junta Comercial, nos termos do caput do item 4.3 

do Edital; 
 

• Ausência de cópia autenticada da Carteira de Identidade e CPF do Sócio representante 

legal da empresa, conforme descrito no caput do item 4.3 do Edital;  
 

• Ausência de cópia autenticada do Comprovante de Endereço do Sócio representante 

legal da empresa, conforme descrito no caput do item 4.3 do Edital;  
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• Ausência de Certidão Negativa do INSS, conforme descrito no item 4.3 “e” do Edital; 
 

• Ausência de Comprovação de que os veículos que farão o transporte dos materiais detêm 

balanças com emissor automatizado de comprovante de pesos, tendo em vista que o 

critério para pagamento será o efetivo montante de resíduos retirados do Iate Clube de 

Brasília, conforme descrito no item 4.3 “j” do Edital; 
 

• Ausência de Comprovação da correta e adequada destinação final dos resíduos, assinado 

pelo representante legal da empresa, por meio da emissão de declaração ou documento 

equivalente, eximindo o Iate Clube de Brasília de problemas ambientais decorrentes da 

inadequada disposição final dos resíduos, conforme item 4.3 “l” do Edital. 
 

ECOPENSE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
 

• Ausência de Cópia autenticada do Comprovante de Endereço do Sócio representante 

legal da empresa, conforme descrito no caput do item 4.3 do Edital;  

 

• Ausência de Comprovação da correta e adequada destinação final dos resíduos, assinado 

pelo representante legal da empresa, por meio da emissão de declaração ou documento 

equivalente, eximindo o Iate Clube de Brasília de problemas ambientais decorrentes da 

inadequada disposição final dos resíduos, conforme item 4.3 “l” do Edital. 
 

RS SOLUÇÕES AMBIENTAIS 

 

• Ausência de Cópia autenticada da Carteira de Identidade e CPF do Sócio representante 

legal da empresa, conforme descrito no caput do item 4.3 do Edital;  

 

• Ausência de Cópia autenticada do Comprovante de Endereço do Sócio representante 

legal da empresa, conforme descrito no caput do item 4.3 do Edital;  

 

• Ausência de Certificado de Credenciamento junto ao Serviço de Limpeza Urbana - SLU, 

conforme prevê a Lei nº 5.610, de 16 de fevereiro de 2016, Art. 4º, para desempenho, 

especificamente, das atividades relacionadas ao objeto do Edital, em plena validade na 

data de abertura do certame, conforme descrito no item 4.3 “i” do Edital; 

 

• Ausência de Comprovação de que os veículos que farão o transporte dos materiais 

detenham balanças com emissor automatizado de comprovante de pesos, tendo em vista 

que o critério para pagamento será o efetivo montante de resíduos retirados do Iate Clube 

de Brasília, conforme descrito no item 4.3 “j” do Edital; 

 

OBS: As notas fiscais apresentadas não estão em nome da licitante.  

 

Pelo Exposto, a fim de sanar as irregularidades descritas acima, bem como manter a 

ampla concorrência no certame licitatório, essa Comissão, com base nos subitens 4.6.1 do 

Edital, abriu diligência no dia 31 de janeiro de 2020, às empresas supracitadas, solicitando a 

entrega dos documentos faltantes. 
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Após a referida solicitação, nenhuma das empresas diligenciadas atendeu à solicitação 

de entrega de documentos efetuada por esta Comissão. Assim, após análise detalhada de todas 

as exigências de habilitação do Edital, a Comissão decidiu da seguinte forma:  

 

 

a) Habilitar a empresa TOP ENGENHARIA EIRELI - ME por apresentar toda sua 

documentação em conformidade com o item 4.3 do Edital de Concorrência nº. 014/2019; 

 

b) Habilitar a empresa MKS GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA por apresentar toda sua 

documentação em conformidade com o item 4.3 do Edital de Concorrência nº. 014/2019; 

 

c) Inabilitar a empresa RS SOLUÇÕES AMBIENTAIS por não apresentar toda sua 

documentação em conformidade com o item 4.3 do Edital de Concorrência nº. 014/2019, 

conforme diligência efetuada no dia 31 de janeiro de 2020; 

 

d) Inabilitar a empresa ECOPENSE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS por não 

apresentar toda sua documentação em conformidade com o item 4.3 do Edital de 

Concorrência nº. 014/2019, conforme diligência efetuada no dia 31 de janeiro de 2020; 
 

e) Inabilitar a empresa ASSOCIAÇÃO RECICLE A VIDA por não apresentar toda sua 

documentação em conformidade com o item 4.3 do Edital de Concorrência nº. 014/2019, 

conforme diligência efetuada no dia 31 de janeiro de 2020. 

 

  Assim, as empresas que discordarem do resultado de habilitação poderão apresentar 

recurso administrativo a partir das 9h do dia 05 de fevereiro de 2020 até às 17h do dia 11 de 

fevereiro de 2019. Nada mais havendo a tratar, deu por encerrada a reunião da qual se lavrou 

o presente ato.  

 

Brasília-DF, 04 de fevereiro de 2020. 

 
 

CELINA MARIANO OLIVEIRA SILVA 

Presidente da Comissão 

 
 

ANDRÉ RUELLI 

Membro Titular 

 

 

MOISÉS DO ESPÍRITO SANTO 

Membro Titular 
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