
EDITAL DE LICITAÇÃO -  CONCORRÊNCIA SLU Nº 001/2019 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO -  PORTARIA SLU Nº 130, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01.097.349.19.20 

 

Às licitantes do Edital SLU 001/2019 (Coleta de Resíduo Domiciliar), 

 

A Comissão Especial de Licitação da Concorrência SLU nº 001/2019, referente à contratação dos serviços de coleta de resíduos sólidos no Município de Belo Horizonte, instituída pela Portaria 

SLU Nº 130, de 12 de novembro de 2019, vem, por meio do presente e-mail, COMPLEMENTAR a diligência solicitada em 08/01/2019, referente aos documentos para habilitação jurídica do 

referido certame, bem como alterar a data para apresentação da resposta pelos licitantes, nos termos abaixo delineados.  

 

Em relação  aos documentos de habilitação jurídica exigida no item 1 - Habilitação Jurídica, da Cláusula IX - Habilitação - Envelope nº 01, do Edital SLU 001/2019, a autenticação pelo cartório 

de notas não supre a emissão desses documentos pelos órgãos competentes (juntas comerciais, por exemplo) dentro do período de 90 dias, tendo como referência a data de abertura dos 

envelopes, conforme exigência do caput da Cláusula IX - Habilitação - Envelope nº 01, do Edital SLU 001/2019.  

 

A emissão dos documentos de habilitação em até 90 dias, considerando a data de abertura dos envelopes, previsto no caput da Cláusula IX - Habilitação - Envelope nº 01, do Edital SLU 

001/2019 não se confunde com o prazo de validade dos documentos (aqueles que por sua natureza, deve possuir, como, por exemplo, certidões das justiças ou certidões dos fiscos federais, 

estaduais e municipais.).  Trata-se de regra jurídica destinada a verificar a atual situação societária das licitantes, de modo que se justifica a exigência de serem emitidos pelos órgãos competentes 

em até certo período , no caso da presente licitação, em até 90 dias, tendo como referência a data de abertura dos envelopes.  

 

As licitantes que apresentaram documentos que não obedecem a referida exigência, e que, por isso,  precisam responder à presente diligência,  estão listadas no documento excel em anexo.  

 

Novo prazo para cumprimento da diligência e encaminhamento da resposta para a Comissão de Licitação: até às 17:00h, do dia 14 de janeiro de 2020 (terça-feira). 

 

Atenciosamente. 

 

 

Santhiago Teixeira G. Lopes 
Presidente da Comissão de Licitação  

Edital SLU 001/2019 

 

 

 

 

 

 

 



  Razão Social CNPJ 
VOLUMES 

PROCESSO 

Será preciso fazer 

diligência? 
MOTIVO 

 

1 
Vina Equipamentos e 

Construções Ltda 
02.230.611/0001-51 vol 5 NÃO XXXXX 

 

2 

EPPO Saneamento 

Ambiental e Obras 

Ltda 

01.059.631/0001-49 vol 5 SIM 

Não apresentou ato constitutivo, estatuto social ou contrato social atualizado devidamente registrado 

e EMITIDO dentro dos 90 dias, tendo como referência a data de abertura dos envelopes. Não 

apresentou certidão simplificada que se remeta ao ato constitutivoo, estatuto social ou contrato 

social atualizado devidamente registrado,  ou às suas alterações junto com o instrumento 

consolidado, no mesmo prazo. 

 

4 
Marquise Serviços 

Ambientais 
21.635.363/0001-73 vol 7 SIM 

Não apresentou ato constitutivo, estatuto social ou contrato social atualizado devidamente registrado 

e EMITIDO dentro dos 90 dias, tendo como referência a data de abertura dos envelopes. Não 

apresentou certidão simplificada que se remeta ao ato constitutivoo, estatuto social ou contrato 

social atualizado devidamente registrado,  ou às suas alterações junto com o instrumento 

consolidado, no mesmo prazo. 

 

5 
Consita Tratamento 

de Resíduos S/A 
16.565.111/0001-85 vol 7 NÃO XXXXX 

 

7 
B A Meio Ambiente 

Ltda 
07.593.016/0004-47 vol 9 SIM 

Não apresentou ato constitutivo, estatuto social ou contrato social atualizado devidamente registrado 

e EMITIDO dentro dos 90 dias, tendo como referência a data de abertura dos envelopes. Não 

apresentou certidão simplificada que se remeta ao ato constitutivoo, estatuto social ou contrato 

social atualizado devidamente registrado,  ou às suas alterações junto com o instrumento 

consolidado, no mesmo prazo. 

 

8 
Litucera limpeza e 

Engenharia Ltda 
62.011.788/0001-99 vol 9 SIM 

Não apresentou ato constitutivo, estatuto social ou contrato social atualizado devidamente registrado 

e EMITIDO dentro dos 90 dias, tendo como referência a data de abertura dos envelopes. Não 

apresentou certidão simplificada que se remeta ao ato constitutivoo, estatuto social ou contrato 

social atualizado devidamente registrado,  ou às suas alterações junto com o instrumento 

consolidado, no mesmo prazo. 

 

9 Orbis Ambiental S/A 06.984.726/0001-92 vol 10 SIM 

Não apresentou ato constitutivo, estatuto social ou contrato social atualizado devidamente registrado 

e EMITIDO dentro dos 90 dias, tendo como referência a data de abertura dos envelopes. Não 

apresentou certidão simplificada que se remeta ao ato constitutivoo, estatuto social ou contrato 

social atualizado devidamente registrado,  ou às suas alterações junto com o instrumento 

consolidado, no mesmo prazo. 

 

10 
Valor Ambiental 

Ltda 
07.026.299/0001-00 vol 11 NÃO XXXXX 

 



11 
Localix Serviços 

Ambientais Ltda 
04.567.650/0001-74 vol 12 SIM 

Não apresentou ato constitutivo, estatuto social ou contrato social atualizado devidamente registrado 

e EMITIDO dentro dos 90 dias, tendo como referência a data de abertura dos envelopes. Não 

apresentou certidão simplificada que se remeta ao ato constitutivoo, estatuto social ou contrato 

social atualizado devidamente registrado,  ou às suas alterações junto com o instrumento 

consolidado, no mesmo prazo. 

 

12 
Trail Infraestrutura 

EIRELI 
05.497.348/0001-50 vol 12 SIM 

Não apresentou ato constitutivo, estatuto social ou contrato social atualizado devidamente registrado 

e EMITIDO dentro dos 90 dias, tendo como referência a data de abertura dos envelopes. Não 

apresentou certidão simplificada que se remeta ao ato constitutivoo, estatuto social ou contrato 

social atualizado devidamente registrado,  ou às suas alterações junto com o instrumento 

consolidado, no mesmo prazo. 

 

14 
Sanepav Saneamento 

Ambiental Ltda 
01.141.830/0001-00 vol 14 NÃO XXXXX 

 

15 
Enegix Ambiental 

EIRELi 
05.135.543/0001-30 vol 14 NÃO XXXXX 

 

16 
Sistemma Assessoria 

e Construções Ltda 
37.831.567/0001-10 vol 15 NÃO XXXXX 

 

16 
Ktm Administração e 

Engenharia S.A. 
26.279.935/0001-42 vol 15 NÃO XXXXX 

 

17 
Construtora 

Contorno Ltda 
22.247.399/0001-42 vol 15 SIM 

Não apresentou ato constitutivo, estatuto social ou contrato social atualizado devidamente registrado 

e EMITIDO dentro dos 90 dias, tendo como referência a data de abertura dos envelopes. Não 

apresentou certidão simplificada que se remeta ao ato constitutivoo, estatuto social ou contrato 

social atualizado devidamente registrado,  ou às suas alterações junto com o instrumento 

consolidado, no mesmo prazo. 

 

3 

Consórcio Limpa 

Mais BH 
  

vol 6 

XXXXX XXXXX 
 

Heleno & Fonseca 

Construtécnica 
61.573.184/0001-73 SIM 

Não apresentou ato constitutivo, estatuto social ou contrato social atualizado devidamente registrado 

e EMITIDO dentro dos 90 dias, tendo como referência a data de abertura dos envelopes. Não 

apresentou certidão simplificada que se remeta ao ato constitutivoo, estatuto social ou contrato 

social atualizado devidamente registrado,  ou às suas alterações junto com o instrumento 

consolidado, no mesmo prazo. 

 

Paulitec Construções 

Ltda 
49.437.809/0001-74 SIM 

Não apresentou ato constitutivo, estatuto social ou contrato social atualizado devidamente registrado 

e EMITIDO dentro dos 90 dias, tendo como referência a data de abertura dos envelopes. Não 

apresentou certidão simplificada que se remeta ao ato constitutivoo, estatuto social ou contrato 

social atualizado devidamente registrado,  ou às suas alterações junto com o instrumento 

consolidado, no mesmo prazo. 

 

6 
Consórcio BH Mais 

Limpa 
  vol 8 XXXXX XXXXX 

 



Conata Engenharia 

Ltda 
01.535.369/0001-61 SIM 

Não apresentou ato constitutivo, estatuto social ou contrato social atualizado devidamente registrado 

e EMITIDO dentro dos 90 dias, tendo como referência a data de abertura dos envelopes. Não 

apresentou certidão simplificada que se remeta ao ato constitutivoo, estatuto social ou contrato 

social atualizado devidamente registrado,  ou às suas alterações junto com o instrumento 

consolidado, no mesmo prazo. 

 

Infracon Engenharia 

e Comércio Ltda 
57.444.283/0001-88 SIM 

Não apresentou ato constitutivo, estatuto social ou contrato social atualizado devidamente registrado 

e EMITIDO dentro dos 90 dias, tendo como referência a data de abertura dos envelopes. Não 

apresentou certidão simplificada que se remeta ao ato constitutivoo, estatuto social ou contrato 

social atualizado devidamente registrado,  ou às suas alterações junto com o instrumento 

consolidado, no mesmo prazo. 

 

Construtora Israel 

EIRELI 
04.565.082/0001-72 SIM 

Não apresentou ato constitutivo, estatuto social ou contrato social atualizado devidamente registrado 

e EMITIDO dentro dos 90 dias, tendo como referência a data de abertura dos envelopes. Não 

apresentou certidão simplificada que se remeta ao ato constitutivoo, estatuto social ou contrato 

social atualizado devidamente registrado,  ou às suas alterações junto com o instrumento 

consolidado, no mesmo prazo. 

 

FFX Construções e 

Serviços Ltda 
19.213.016/0001-00 NÃO   

 

Construtora Sinarco 

Ltda 
03.367.118/0001-40 SIM 

Não apresentou ato constitutivo, estatuto social ou contrato social atualizado devidamente registrado 

e EMITIDO dentro dos 90 dias, tendo como referência a data de abertura dos envelopes. Não 

apresentou certidão simplificada que se remeta ao ato constitutivoo, estatuto social ou contrato 

social atualizado devidamente registrado,  ou às suas alterações junto com o instrumento 

consolidado, no mesmo prazo. 

 

13 

Consórcio BH 

Ambiental  
  

vol 13 

XXXXX XXXXX 
 

Zetta Infraestrutura e 

Participações S/A 
17.696.380/0001-43 NÃO XXXXX 

 

Beta Ambiental Ltda 24.303.231/0001-32 NÃO XXXXX 
 

19 

Consórcio Limpa 

BH 
  

vol 16 

XXXXX XXXXX 
 

Limpebras 

Engenharia 

Ambiental Ltda 

00.609.820/0001-85 NÃO XXXXX 
 



Ducar Serviços e 

Locações Ltda 
08.449.239/0001-55 SIM 

Não apresentou ato constitutivo, estatuto social ou contrato social atualizado devidamente registrado 

e EMITIDO dentro dos 90 dias, tendo como referência a data de abertura dos envelopes. Não 

apresentou certidão simplificada que se remeta ao ato constitutivoo, estatuto social ou contrato 

social atualizado devidamente registrado,  ou às suas alterações junto com o instrumento 

consolidado, no mesmo prazo. 

 

    

 


