
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, solicitar diligência, com base no art. 43, §3º da Lei 

Federal 8.666/1993, para todas as licitantes que se encontram na situação abaixo descrita. 

 

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.  

 

Desse modo, para as licitantes que apresentaram documentos de habilitação jurídica que não atenderam à 

exigência do período de 90 dias, tendo como referência a data da abertura dos envelopes, a Comissão de 

Licitação do Edital SLU 001/2019 diligência para que essas empresas comprovem a sua habilitação jurídica, 

apresentando os documentos conforme exigência contida no caput da Cláusula IX - Habilitação - Envelope nº 

01, do Edital SLU 001/2019.   

 

Não pode haver apresentação de novo documento, apenas os que já foram enviados originariamente nos 

envelopes de habilitação, contudo, atendendo ao prazo dos 90 dias supramencionado. 

 

Prazo para resposta: até às 12:00h, do dia 13 de janeiro de 2020 (segunda-feira). 

 

Belo Horizonte, 08 de janeiro de 2020. 

 

Atenciosamente. 

 

 

Santhiago Teixeira G. Lopes 
Presidente da Comissão de Licitação  

Edital SLU 001/2019 

 

Ao Consórcio Limpa Mais BH, 

 

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, solicitar diligência, com base no art. 43, §3º da Lei 

Federal 8.666/1993, à licitante Consórcio Limpa Mais BH, nos termos a seguir delineados: 

 

Comprovar as informações fiscais, econômicas e financeiras (balanço patrimonial, diário e demonstração do 

resultado do exercício) publicadas no DOU (extrato do DOU demonstrado por essa licitante na sua habilitação 

econômica-financeira  em fls. 241/243), necessariamente pelos documentos descritos no item 3.1.1, 

Qualificação Econômica-Financeira, da Cláusula IX Habilitação - Envelope nº01, do Edital Licitação SLU 

001/2019. 

 

Prazo para resposta: até às 12:00h, do dia 13 de janeiro de 2020 (segunda-feira). 

 

Belo Horizonte, 08 de janeiro de 2020. 

 

Atenciosamente. 

 

Santhiago Teixeira G. Lopes 
Presidente da Comissão de Licitação  

Edital SLU 001/2019 



 

Ao Consórcio BH Ambiental,   

 

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, solicitar diligência, com base no art. 43, §3º da Lei 

Federal 8.666/1993, à licitante Consórcio BH Ambiental, nos termos a seguir delineados: 

 

Comprovar a publicação do balanço patrimonial, diário e demonstração do resultado do exercício no DOU, 

conforme item 3.1.1, alínea "a", Qualificação Econômica-Financeira, Cláusula IX Habilitação - Envelope nº01, 

Edital Licitação SLU 001/2019.   

 

Prazo para resposta: até às 12:00h, do dia 13 de janeiro de 2020 (segunda-feira). 

 

Belo Horizonte, 08 de janeiro de 2020. 

 

Atenciosamente. 

 

Santhiago Teixeira G. Lopes 
Presidente da Comissão de Licitação  

Edital SLU 001/2019 

 

À licitante Trail Infraestrutura EIRELLI, 

 

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, solicitar diligência, com base no art. 43, §3º da Lei 

Federal 8.666/1993, para a licitante Trail Infraestrutura EIRELI, nos termos a seguir delineados. 

 

Em relação  aos documentos de Qualificação Técnica exigidos no item 2 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, da 

Cláusula IX - Habilitação - Envelope nº 01, do Edital SLU 001/2019, a empresa licitante Trail Infraestrutura não 

apresentou no atestado de execução dos serviços de coleta emitido pelo Município de Campinas / SP, referente 

ao período de 01/12/2013 a 30/09/2017, o percentual do serviço executado que lhe cabe naquele consórcio. 

 

Desse modo, a Comissão de Licitação do Edital SLU 001/2019 diligencia para que a licitante Trail Infraestrutura 

comprove o quanto do serviço prestado que lhe cabe, em percentual, no atestado emitido pelo município de 

Campinas / SP, referente ao período de 01/12/2013 a 30/09/17, considerando tratar-se de atestado técnico 

operacional emitido para consórcio. 

 

Prazo para resposta: até às 12:00h, do dia 13 de janeiro de 2020 (segunda-feira). 

 

Belo Horizonte, 08 de janeiro de 2020. 

 

Atenciosamente. 

 

Santhiago Teixeira G. Lopes 
Presidente da Comissão de Licitação  

Edital SLU 001/2019 

 

 

Às licitantes do Edital SLU 001/2019, 

 

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, solicitar diligência, com base no art. 43, §3º da Lei 

Federal 8.666/1993, a todas licitantes que se encontram na situação abaixo descrita. 

 



Em relação  aos documentos de Qualificação Técnica exigidos no item 2 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, da 

Cláusula IX - Habilitação - Envelope nº 01, do Edital SLU 001/2019, muitas empresas apresentaram atestados 

em que não são discriminados os quantitativos específicos do serviço de coleta domiciliar prestado, de modo a 

impossibilitar o cômputo das toneladas  mínimas mensais exigidas na habilitação  no item 2.3.1 - Execução do 

Serviço, para cada lote. É o caso de atestados que acumulam no mesmo item de serviço a coleta de resíduos de: 

"Varrição"; " Resíduos Hospitalar"; "Entulhos"; dentre outros que, por sua natureza,  não se confundem e nem se 

equiparam à coleta domiciliar, propriamente dito, para fins de mensuração da capacitação técnica do licitante 

para o presente certame, que trata da contratação específica de serviço de coleta domiciliar. 

 

Desse modo, para as licitantes que apresentaram documentos de qualificação técnica nos termos acima descritos, 

a Comissão de Licitação do Edital SLU 001/2019 diligencia para que essas as mesmas comprovem o 

quantitativo específico do serviço de coleta domiciliar desses atestados técnicos já apresentados, de modo 

discriminado, permitindo a aferição das toneladas mensais realizadas, nos termos da exigência contida no item 

2.3.1 - Execução de serviços. 

 

Não serão aceitos documentos que tratem de informações que não tem relação com os atestados já 

apresentados.  

 

Todos os atestados que se encontram na situação acima exposta estão listados logo abaixo, bem como expostas 

no documento excel em anexo. 

 

Prazo para resposta: até às 12:00h, do dia 13 de janeiro de 2020 (segunda-feira). 

 

Belo Horizonte, 08 de janeiro de 2020. 

 

Atenciosamente. 

 

Santhiago Teixeira G. Lopes 
Presidente da Comissão de Licitação  

Edital SLU 001/2019 

 
CONSTRUTORA CONTORNO     

Atestado de Barbacena / MG (Vol. 15 - pág 4054)   

Coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e de varrição  

 _______________________________________________________________________________________

         

EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA   

Atestado de ITU / SP (Vol. 5 - pág 1241)    

Transporte de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e industriais e de varrição  

 

Atestado de Jaguariúna / SP (Vol. 5 - pág 1252)    

Coleta e transporte de lixo domiciliar, comercial, feiras livres e de varrição  

 _______________________________________________________________________________________

         

SISTEMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA    

Atestado de Senador Canedo / GO (Vol. 15 - pág  3872)   

Coleta de resíduos sólidos urbanos (está vago o termo, isso inclui quais resíduos ?)  

_______________________________________________________________________________________  

         

VINA EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA   

Atestado de Ribeirão das Neves / MG  (Vol. 5 - pág  1108)   

Coleta de resíduos  (está vago o termo, qual tipo de resíduo ?)   

Atestado de Sete Lagoas / MG  (Vol. 5 - pág  1113)    

Coleta manual, porta a porta, de resíduos sólidos urbanos domiciliares, comerciais, industriais, 

 de varrição, entulho, terra, resíduos de vegetação e sobra de materiais.   

Atestado de Poços de Caldas / MG  (Vol. 5 - pág  1126)   

Coleta de resíduos  sólidos domiciliares, comerciais, de varrição e industriais com características domiciliares 

_______________________________________________________________________________________ 

         

 



KTM Administração e Engenharia S.A    

Atestado de São João Del Rei / MG (Vol. 15 - pág  3989)   

Coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e de varrição em área urbana. 

_______________________________________________________________________________________ 

         

SANEPAV SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA    

Atestado de Mossoró / RN  (Vol.14 - pág  3644)    

Coleta manual conteinerizada e transporte de resíduos sólidos domiciliares e de varrição 

Atestado de Petrolina/ PE  (Vol. 14 - pág  3646)    

Coleta manual e conteinerizada de resíduos sólidos domiciliars e resíduos de varrição 

Atestado de Ubatuba / SP  (Vol. 14 - pág  3649)    

Coleta manual, conteinerizada e transporte de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e de varrição 

Atestado de Ubatuba / SP  (Vol. 14 - pág  3650)    

Coleta manual, conteinerizada e transporte de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e de varrição 

Atestado de Ubatuba / SP  (Vol. 14 - pág  3651)    

Coleta manual, conteinerizada e transporte de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e de varrição 

Atestado de Ubatuba / SP  (Vol. 14 - pág  3652)    

Coleta manual, conteinerizada e transporte de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e de varrição 

Atestado de Barueri / SP  (Vol. 14 - pág  3667)    

Coleta manual de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e de varrição de vias públicas  

Atestado de Barueri / SP  (Vol. 14 - pág  3669)    

Coleta manual e mecanizada de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e de varrição de vias públicas, 

de limpeza e lavagem de feiras livres      

Atestado de Boituva / SP  (Vol. 14 - pág  3671)    

Coleta manual e mecanizada de resíduos sólidos domiciliares, varrição, de estabelecimentos comerciais 

de raspagem, capinação, e roçada de vias públicas, de limpeza e lavagem de feiras livres  

Atestado de Boituva / SP  (Vol. 14 - pág  3674)    

Coleta manual e mecanizada de resíduos sólidos domiciliares, varrição, de estabelecimentos comerciais 

de raspagem, capinação, e roçada de vias públicas, de limpeza e lavagem de feiras livres  

Atestado de Ibitinga / SP  (Vol. 14 - pág  3679)    

Coleta manual, mecanizada e transporte de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e de varrição  

_______________________________________________________________________________________ 

         

CONSÓRCIO BH MAIS LIMPA     

Atestado de Ouro Preto / MG (Vol. 8 - pág  2247)    

Coleta, transporte, disposição final de resíduos sólidos urbanos, comerciais e de varrição  

Atestado de Ribeirão das Neves / MG (Vol. 8 - pág  2253)   

Coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e de varrição de ruas  

Atestado de Mariana / MG (Vol. 8 - pág  2258)    

Coleta e transporte de resíduos urbanos (Não especifica o tipo de resíduo urbano coletado) 

_______________________________________________________________________________________ 

         

CONSÓRCIO LIMPA MAIS BH     

Atestado de Sorocaba / SP (Vol. 6 - pág  1404)    

Coleta de resíduos sólidos domiciliares e comerciais, incluindo varrição e serviços correlatos  

Atestado de Piracicaba / SP (Vol. 6 - pág  1423)    

Coleta manual de resíduos sólidos domiciliares, comerciais, provenientes de limpeza urbana e rural, resultantes 

de feiras e varejões móveis e fixos, varrição manual de vias da área urbana  

_______________________________________________________________________________________ 

         

MARQUISE SERVIÇOS AMBIENTAIS    

Atestado São Paulo / SP (Vol. 7 - pág  1768)    

Inclui resíduos da varrição     

Atestado de Osasco / SP (Vol. 7 - pág  1779)    

Coleta e transporte até o aterro sanitário de resíduos sólidos domiciliares, de feiras livres, de varrição manual  

e aqueles indicados pela fiscalização      

_______________________________________________________________________________________ 

         

BA MEIO AMBIENTE LTDA     

Atestado de Porto Alegre / RS (Vol. 9 - pág  2368)    



A quantidade de resíduos atestada inclui coleta domiciliar e coleta de resíduos públicos (Serviços de limpeza 

urbana, disposições irregulares de resíduos diversos, resíduos dispostos externamente aos conteineres da coleta 

automatizada, etc 

_______________________________________________________________________________________ 

         

ORBIS AMBIENTAL     

Atestado de Recife / PE (Vol. 10 - pág  2649)    

Coleta regular de resíduos sólidos domiciliares, comercial, de varrição e feiras livres  

_______________________________________________________________________________________ 

         

VALOR AMBIENTAL LTDA     

Atestado de Brasília / DF (Vol. 11 - pág  2864)    

A quantidade de resíduos atestada se refere a "Resíduos sólidos urbanos" (Estes serviços contemplam o 

atendimento às vias e logradouros públicos)     

Atestado de Palmas / TO (Vol. 11 - pág  2939)    

Na descrição das atividades inclui resíduos de varrição, idustriais e de cemintério (classificados no atestado 

como domésticos exceto exumação).     

Atestado de Brasília / DF (Vol. 11 - pág  3037)    

A quantidade de resíduos atestada se refere a "Coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e de varrição" 

_______________________________________________________________________________________ 

         

TRAIL INFRAESTRUTURA     

Atestado de Campinas / SP (Vol. 12 - pág  3184)    

No valor atestado de execução do serviço, inclui resíduos de varrição.  

Atestado de Sorocaba / SP (Vol. 12 - pág  3222)    

Coleta de resíduos sólidos domiciliares e comerciais, incluindo varrição e serviços correlatos  

_______________________________________________________________________________________ 

         

LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA    

Atestado de Terezina / PI (Vol. 9 - pág 2521)    

Serviços de recolhimento e transporte dos resíduos sólidos domiciliar, comercial, de mercados públicos e de 

feiras livres, gerados pelos domicílios residenciais, comerciais e demais atividades relacionadas com a limpeza 

pública 

_______________________________________________________________________________________ 

         

CONSÓRCIO BH AMBIENTAL     

Atestado de Santo André / SP (Vol. 13 - pág  3480)    

No valor atestado de execução do serviço, inclui varrição de vias e logradouros públicos 

_______________________________________________________________________________________ 

         

CONSÓRCIO LIMPA BH     

Atestado de Uberlândia / MG (Vol. 16 - pág  4222)    

No valor atestado de execução do serviço, inclui varrição de vias 

 


