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Atos Administrativos

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS DO EDITAL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS/ BA

Salvador, 02 de fevereiro de 2021.
A
Comissão Permanente de Licitação do Município de Eunápolis

Ref.:
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 001/2022

A TORRE CONSTRUÇÕES Ltda., firma inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica-CNPJ sob Nº 23.189.045/0001-51, com sede à Rua da Mauritânia, s/nº,
Loteamento Granjas Rurais Presidente Vargas, Quadra U, Lote 07, Mata Escura,
Salvador-BA, CEP: 41.230-040, pelo seu representante legal abaixo firmado, vem
solicitar Esclarecimentos com relação ao Edital Licitação Concorrência Pública
sob o nº 001/2022.

1° Esclarecimento
DA HABILITAÇÃO
Consta no Edital:
“5.1.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
[...]
h) A empresa deverá licença ou a comprovação de
inexigibilidade para execução dos serviços de coleta e
transporte de resíduos sólidos domiciliares, resíduos da
construção civil e outros resíduos volumosos não perigosos,
emitida pelo órgão ambiental competente.”

Rua da Mauritânia, s/n – Lot. Granjas Rurais Presidente Vargas - Quadra U – lote 07 – Mata Escura – CEP 41230-040 – Salvador – Bahia
Tel. 71 3444.1866 / 3444.1936 - CNPJ 23.189.045/0001-51

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RD9WNI/7JELHBK+DA9GEMG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Eunápolis

Segunda-feira
7 de Fevereiro de 2022
3 - Ano - Nº 7777

Pergunta 1.1: Qual a fundamentação legal para exigência de licença ambiental na
fase de habilitação? O correto seria exigir essa documentação na fase de contratação,
está correto o nosso entendimento?
2° Esclarecimento
DA HABILITAÇÃO
Consta no Edital:
“5.1.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
[...]
j) Apresentação de documento de comprovação de registro no
cadastro de atividades potencialmente poluidoras do Ministério
do Meio Ambiente - IBAMA.”

Pergunta 2.1: Qual a fundamentação legal para exigência de registro no cadastro de
atividades potencialmente poluidoras do Ministério do Meio Ambiente - IBAMA na fase
de habilitação? O correto seria exigir essa documentação na fase de contratação,
está correto o nosso entendimento?

3° Esclarecimento
DA METODOLOGIA
Consta no Edital:
“5.1.6. Quanto à METODOLOGIA DE EXECUÇÃO
[...]
5.1.6.1.2. VARRIÇÃO E SACHEAMENTO MECANIZADO DE
VIAS E LOGRADOUROS COM CONFINAMENTO E COLETA
DE RESÍDUOS.
[...]
c) Mapas do plano de varrição contendo:
[...]
II. Apresentação de mapas individualizados de cada setor em
escala de 1:10.000, contendo a representação gráfica dos
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itinerários de cada varredor, com orientação de início e fim,
bem como suas respectivas coordenadas geográficas (Latitude
e Longitude), indicando através de cores e suas respectivas
legendas os setores, programação semanal, períodos,
frequências, e dias da semana.

d) Apresentação de memorial descritivo proposto indicando
sequencialmente os trechos de vias percorridas pelos itinerários
de cada varredor, a partir do início dos trabalhos no setor,
incluindo a programação semanal, períodos, frequências, e dias
da semana, bem como as coordenadas geográficas (Latitude e
Longitude) de início e fim do itinerário, e a extensão percorrida
por setor. Concluindo com a disponibilização do quadro resumo
com a indicação das extensões varridas por frequência ao dia e
mensalmente.”

Pergunta 3.1: A representação gráfica dos itinerários e os trechos de vias percorridas
exigidos nos itens acima, referem-se a cada máquina equipamento e não cada
varredor, está correto o nosso entendimento?
4° Esclarecimento
DA METODOLOGIA
Consta no Edital:
“5.1.6. Quanto à METODOLOGIA DE EXECUÇÃO
[...]
5.1.6.1.6. COLETA EM LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO COM
UTILIZAÇÃO DE CAÇAMBAS E TRICICLOS.
[...]

b) Realização do dimensionamento, quantificação e
especificação das ferramentas, equipamentos e do pessoal
demostrando sua memória de cálculo.
[...]
f) Dimensionamento quantitativo e especificação da frota dos
equipamentos, contêineres, ferramentas e da mão de obra
necessária para execução dos serviços, incluindo as premissas
adotadas e as memórias de cálculo, tudo em conformidade com
o PROJETO BÁSICO.
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Pergunta 4.1: Diante das exigências citadas acima,pergunta-se: Qual a diferença
entre as exigências das alíneas “b” e “f”, já que os mesmos serão avaliados pela
Comissão de Licitação em itens diferente?

5° Esclarecimento
DA METODOLOGIA
Consta no Edital:
“5.1.6. Quanto à METODOLOGIA DE EXECUÇÃO
[...]
5.1.6.1.9. LIMPEZA DE FEIRAS LIVRES.

c) Representação em planta, indicando através de cores as
feiras e mercados a serem atendidos, incluindo a sua
identificação, o cálculo em m² (metros quadrados) de cada local
de realização dessas feiras, bem como, o posicionamento e
quantificação e tipiticação de caixas estacionárias a serem
instaladas para dar suporte de acondiocionamento dos resíduos
de cada local de comercialização, quando necessário. “

Pergunta 5.1: Quais são os locais onde deverão executados os serviçso de limpeza
de feiras e marcados? Favor informar os nomes das ruas.
6° Esclarecimento
DA METODOLOGIA
Consta no Edital:
“5.1.6. Quanto à METODOLOGIA DE EXECUÇÃO
[...]
5.1.6.1.13. PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS
a) Apresentação da descrição da metodologia de execução
proposta para a execução plena dos serviços de
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manutenção preventiva
equipamentos de coleta.

e

corretiva

da

frota

de

b) Realização do dimensionamento, da estrutura,
quantificação
e
especificação
das
ferramentas,
equipamentos e da qualificação e discriminação da mão de
obra a ser utilizado. “

Pergunta 6.1: As licitantes deverão apresentar o plano de manutenção preventiva
dos caminhões compactadores de 15m³ e 19m³ para atendimento ao subitem “a”
citado acima?
Pergunta 6.2: Que tipo de dimensionamento as licitantes deverão apresentar para
atendimento ao subitem “b” citado acima?
7° Esclarecimento
DO PROJETO BÁSICO
Consta no Edital:
“3.1. VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS COM
CONFINAMENTO
E
COLETA
DE
RESÍDUOS,
CONSIDERANDO
A
VARRIÇÃO
LINEAR
DAS
SARJETAS/MEIO-FIO POR KM.
[...]

3.1.7 A unidade de medida adotada para aferir os serviços
executados será quilômetros de sarjetas efetivamente varridas,
sendo pelo menos 0,5 m de sarjeta e 2,5 metros de passeio.

3.1.8 O quantitativo mínimo para a realização dos serviços será
de:
80 (oitenta) varredores.
03 (três) Fiscais de varrição.
03 (três) motocicletas.
02 (dois) sopradores.
80 (oitenta) lutocares.
08 (oito) reserva técnica.”
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Pergunta 7.1: Qual a produtividade em km adotada pela prefeitura de Eunápolis para o
dimensionamento da quantidade varredores necessários para execução do serviços de
varrição manual?
Pergunta 7.2: Diante da quantidade considerável de varredores (80 + 8) para execução do
serviço de varrição manual, pergunta-se: A prefeitura de Eunápolis vai disponibilizar um ou
mais veículos para transporte dos colaboradores e as respectivas ferramentas? A prefeitura
vai disponiblizar pontos de apoios para os colaboradores e as respectivas ferramentas?
8° Esclarecimento
DO PROJETO BÁSICO
Consta no Edital:
“3.3 COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIAR,
COMERCIAL,
PRÉDIOS
PÚBLICOS.
(EXCETO
HOSPITALAR), COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
COMPACTADORES COM MONITORAMENTO VIA GPS
[...]
3.3.16 A CONTRATADA deverá transportar os resíduos sólidos
coletados até o destino final determinado pela
CONTRATANTE. A CONTRATANTE poderá mudar o local de
descarte desde que se torne vantajosa para ambas as partes.
[...]
3.3.25 A CONTRATADA deverá disponibilizar, caixas
estacionárias com capacidade média de 1,20 m³, cada,
devendo estas possuírem os devidos ganchos para içamento e
basculamento através dos caminhões compactadores.
[...]
3.3.27 A unidade de medida adotada para aferir os serviços
executados será em toneladas coletadas e descarregadas no
aterro sanitário – R$/t.”
Pergunta 8.1: Qual a localização do Destino Final (Aterro Sanitário) referido nos trechos
destacados acima?
Pergunta 8.2: O Aterro dispõe de licença ambiental expedida pelos orgãos
ambientais competentes?
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Pergunta 8.3: O Aterro dista quantos quilometros do centro da sede de Eunápolis?
Pergunta 8.4: Onde está instalada a balança de pesagem?
Pergunta 8.5: A balança de pesagem estará aferida pelo INMETRO, com certificação
dentro da validade?
Pergunta 8.6: Qual a quantidade de caixas estacionárias de 1,2m³, as licitantes
deverão considerar na suas propostas de preços?
9° Esclarecimento
DO PROJETO BÁSICO

‘3.4 COLETA DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E
ENTULHOS
COM
UTILIZAÇÃO
DE
CAÇAMBAS
BASCULANTES COM MONITORAMENTO VIA GPS
[...]

3.4.9 O quantitativo mínimo para a realização dos serviços será
de:
02 (dois) operadores retroescavadeira.
04 (quatro) coletores.
07 (sete) motoristas de caçamba.
01 (um) cabo de turma.
02 (duas) retroescavadeiras.
07 (sete) caminhões basculantes de 10m³.

Pergunta 9.1: Os comboios para execução do serviço em tela são compostos pelo
conjunto: 01 Retroescavadeira + 04 Caçambas de 10m³. Porém, o dimensionamento
só contam 07 Caçambas para 02 Retroescavadeiras. Diante disso, pergunta-se: As
licitantes deverão considerar 07 ou 08 Caçambas de 10m³ na elaboração das
propostas de preços?

10° Esclarecimento
DO PROJETO BÁSICO
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‘3.6 COLETA EM LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO COM
UTILIZAÇÃO DE CAÇAMBAS E TRICICLOS

3.6.1 O serviço de coleta de resíduos em locais de difícil acesso
compreenderá o recolhimento regular dos resíduos domiciliares
em locais onde o caminhão coletor compactador convencional
não consegue cumprir seus objetivos de coleta, por apresentar
tamanho e peso incompatíveis com as condições do local. Os
locais de difícil acesso são caracterizados por não
apresentar estrutura viária suficiente para suportar veículos
pesados. Nesses locais serão utilizadas alternativas de coleta
para facilitar a coleta dos resíduos domiciliares. “

Pergunta 10.1: Os Distritos e Povoados que deverão ser abrangidos pelos serviços
a serem realizados pela Contratada são os listados na ROTA 09 – ZONAL RURAL,
quais sejam: Colônia, Mundo Novo, Gabiarra, Roça do Povo, Projeto maravilha Km12,
Delta Parque I e II, Loteamento América e Green Gold?

11° Esclarecimento
DO PROJETO BÁSICO

“3.7 INSTALAÇÃO DE PAPELEIRAS PLÁSTICAS PARA VIAS
E PRAÇAS PÚBLICAS EM POLIETILENO (UNID)
CAPACIDADE PARA 50 LITROS, MEDINDO (75,50CM X
34,50CM X 43,50CM)
[...]
3.7.3 A instalação consta do fornecimento de todos os materiais
necessários, incluindo os serviços de escavação e fixação
das hastes de fixação, quando necessário, ou de sua fixação
em postes ou equipamentos públicos definidos pela
Fiscalização.”

Pergunta 11.1: Para execução dos serviços de escavação e fixação das hastes de
fixação serão necessária a utilização de mão de obra e ferramentas específicas.
Diante disso, pergunta-se: As licitantes deverão considerar mão de obra e
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ferramentas para esse item da proposta de preços? Está correto o nosso
entendimento?

12° Esclarecimento
DO PROJETO BÁSICO

“3.8 EQUIPE PADRÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS
CONGÊNERES OU CORRELATOS (EQUIPE DE 15
FUNCIONÁRIOS - 4 EQUIPES CONFORME TERMO DE
REFERÊNCIA)
[...]
3.8.7 O quantitativo mínimo para a realização dos serviços será
de:
60 (sessenta) agentes de limpeza.
04 (quatro) fiscais.
01 (um) supervisor
02 (dois) caminhão de basculante de 12m³.
04 (quatro) motocicleta.
06 reservas técnica”

Pergunta 12.1: Para execução dos serviços congeneres utilizando a equipe padrão,
não foram considerados os 02 motoristas dos caminhões basculantes de 12m³ e os
veículos para tranporte dos 66 varredores. Diante disso, pergunta-se: As licitantes
deverão considerar os 02 motoristas e veículos para transporte de colaboradores na
suas propostas de preços? Está correto o nosso entendimento?
13° Esclarecimento
DO PROJETO BÁSICO

“3.9 LIMPEZA DE FEIRAS E MERCADOS
[...]
3.9.2 Os agentes de limpeza deverão fazer a limpeza das áreas
onde for possível acessar durante a realização das feiras e
mercados e também após o seu encerramento. Serão
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disponibilizadas caixas estacionárias de 4,5m³ que serão
instaladas em locais estratégicos para que os resíduos gerados
pelos estabelecimentos do tipo açougue e peixaria sejam
descartados dentro dessas caixas assim como outros tipos de
resíduos. “

Pergunta 13.1: Quais os locais onde podem ocorrer as feiras e mercados?

14° Esclarecimento
DO PROJETO BÁSICO

“ 3.11 PINTURA DE MEIO FIO COM FORNECIMENTO DE
MATERIAL
[...]
3.11.4 A pintura dos meios fios e balaustradas será realizada
por um equipamento de pintar meio fio através de um
operador e um agente de limpeza que será responsável pela
pintura através da mangueira e bico aspersor acoplados ao
equipamento de compressor e reservatório de mistura de tinta.
“
Pergunta 14.1: Qual tipo de equipamento deverá ser utilizado da pintura de meio-fio?
Favor informar a especificação.
15° Esclarecimento
DO PROJETO BÁSICO
“ 3.12 CAMPANHAS EDUCATIVAS AMBIENTAIS
[...]

3.12.5 As ações que serão realizadas pela CONTRATADA
serão as seguintes:
Palestras em escolas e comunidades com apresentação
de slides relacionando temas com: limpeza urbana,
sustentabilidade, coleta seletiva, disposição e destinação final
adequada dos resíduos sólidos;
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Compostagem;
Aterro Sanitário;
Distribuição de panfletos informativos sobre horários de
coletas;
Divulgação de horários de varrição, coleta de entulhos e
coleta de resíduos urbanos através de carros som;
Oficinas com os alunos abordando vários temas do meio
ambiente. “
Pergunta 15.1: As licitantes deverão incluir nas suas propostas de preços, os custos
com materiais e carro de som utilizados na Campanha de Educação Ambiental? Está
correto o nosso etendimento?

Pergunta 15.2: Qual a carga horária mensal mínima dos profissionais (Engenheiro
Sanitarista e ambiental ou ambiental e Psicopedagogo) para atender as demandas
do serviço de Campanha Ambiental?
Pergunta 15.3: Quais os quantitativos mínimos para realização de cada ação acima
destacada ao longo do contrato?
Pergunta 15.4: Das ações de educação ambiental destacadas acima, pergunta-se
quais as atividades deverão ser realizadas para tratar da compostagem e do Aterro
Sanitário?
Pergunta 15.5: Qual o quantitativo mínimo de panfleto informativo, sobre horários de
coletas, para distribuição ao longo do contrato?

16° Esclarecimento
DO PROJETO BÁSICO
“ 3.14 PESSOAL

3.14.1 Para todas as categorias de trabalhadores
discriminado para acima relacionado, a CONTRATADA
deverá disponibilizar uma reserva técnica de pessoal de no
mínimo 10% (dez por cento) para fins de substituições por
férias, faltas injustificadas, atestados médicos e outras
motivações de absenteísmo que ocorram. Isto, para garantir
que as quantidades mínimas de pessoal discriminadas nesse
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Projeto Básico estejam sempre disponíveis e presentes nos
seus postos de trabalho. “
Pergunta 16.1: As licitantes deverão considerar nas suas propostas de preços,
reserva técnica de 10 % (dez por cento) para todas as categorias de trabalhadores
relacionadas?

17° Esclarecimento
DA PROPOSTA DE PREÇOS
Pergunta 17.1: Qual a convenção coletiva de trabalho as licitantes deverão utilizar
na elaboração da proposta econômica? Qual número de registro no MTE?

Pergunta 17.2: Qual o percentual de BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) as licitantes
deverão utilizar na elaboração da proposta econômica? A fórmula para cálculo deste BDI está
de acordo com as recomendações o TCU?

Pergunta 17.3: Qual o percentual de Encargos Sociais as licitantes deverão utilizar na

elaboração da proposta econômica? Caso exista um percentual de referência, este
será o máximo a ser utilizado?

TORRE CONSTRUÇÕES Ltda.
Soraya Machado Torres
Sócia Gerente
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

Eunápolis, 04 de Fevereiro de 2022.

À

TORRE CONSTRUÇÕES LTDA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°001/2022

Ref.:
Objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANANO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS - BA.
Assunto:
Att.:

RESPOSTAS AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS
Sra. Soraya Machado Torres - Sócia Gerente

Prezada Senhora,
Em atenção aos esclarecimentos solicitados esta Comissão Permanente de Licitação tem as
seguites respostas:

RESPOSTAS PERGUNTAS EMPRESA TORRE.
RESPOSTA 1.1
Para salvaguardar o interesse Público, a exigência constante no item 5.1.4.1 letra “h”
visa asseverar que a licitante dentro de sua habilitação técnica esteja regularizada
perante os Órgãos Ambientais competente. Em observância com os serviços
abrangidos no objeto licitado, caso lhe seja exigível.
RESPOSTA 2.1
A exigência do item 5.1.4.1 letra “i” relativo a comprovação de registro no cadastro de
Atividade Potencialmente Poluidoras do Ministério do Meio Ambiente -IBAMA visa
asseverar que a empresa licitante encontra-se regularmente cadastrada neste Órgão
Ambiental. Para comprovar este requisito da sua qualificação técnica.
RESPOSTA 3.1
A representação gráfica dos itinerários e os trechos de vias percorridas exigidas no
item 5.1.6.1.2 refere-se exclusivamente aos trechos percorridos por cada varredor.
RESPOSTA 4.1
As exigências das alíneas “b” e “f” constantes do item 5.1.6.1.6 são complementares
entre si e serão avaliadas e pontuadas conforme pontuação constante da planilha de
nota técnica da página 17 do Edital.
RESPOSTA 5.1
Feira do Juca Rosa – Avenida Brasil
Mercado Dona Alzira – Avenida Duque de Caxias
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Feira do Pequi – Travessa Pequi

RESPOSTA 6.1
As licitantes deverão apresentar um plano que descreva a metodologia de execução da
manutenção preventiva e corretiva abrangendo toda frota com nível de detalhamento
que considerar adequado.
RESPOSTA 6.2
A licitante deverá apresentar o dimensionamento da estrutura, quantificação e
especificação das ferramentas e equipamentos e mão de obra que atendem as
demandas de manutenção preventiva e corretiva compatível com os tipos e
quantidades de equipamentos que integrarão a sua frota.
RESPOSTA 7.1
Em média 3,0 Km /dia
RESPOSTA 7.2
No município de Eunápolis há transporte público coletivo regular através do qual os
trabalhadores podem se deslocar até os locais de trabalho.
Não. Todos os pontos de apoio e ferramentas para a execução dos serviços de varrição
deverão ser providos pela licitante.
RESPOSTA 8.1
O Aterro Sanitário está localizado na CTVR – Costa do Descobrimento.
Endereço: Fazenda Vitória Zona do Riacho Grande, Santa Cruz Cabrália – Bahia CEP:
45.807-000
RESPOSTA 8.2
Sim.
RESPOSTA 8.3
40 Km
RESPOSTA 8.4
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No Aterro Sanitário
RESPOSTA 8.5
Sim.
RESPOSTA 8.6
10 caixas para atendimento ao item do serviço de coleta domiciliar.
RESPOSTA 9.1
Deve ser considerado 07 (sete) caçambas de 10 m³ conforme item 3.4.9 do Anexo I do
Edital.
RESPOSTA 10.1
Sim, conforme anexo do Projeto Básico do edital
RESPOSTA 11.1
Sim. Está correto
RESPOSTA 12.1
Sim, está correto tal entendimento.
RESPOSTA 13.1
Feira do Juca Rosa – Avenida Brasil
Mercado Dona Alzira – Avenida Duque de Caxias
Feira do Pequi – Travessa Pequi
RESPOSTA 14.1
O tipo de equipamento será a critério da contratada devendo ter capacidade mínima
de pintura de 500m/h de guia/meio fio
RESPOSTA 15.1
Sim
RESPOSTA 15.2
A carga horário mensal mínima deverá ser de 12h
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RESPOSTA 15.3
As ações e os quantitativos variarão a cada período de acordo com as demandas
detectadas pela fiscalização junto a contratada.

RESPOSTA 15.4
As campanhas relativas as questões de compostagem e atividades no aterro Sanitário
serão sempre de caráter informativo para colaboradores ou terceiros através de
oficinas, palestras, visitas guiadas e outras atividades a serem articuladas perante
entre a fiscalização e a contratada.
RESPOSTA 15.5
50.000 panfletos informativos

RESPOSTA 16.1
Sim
RESPOSTA 17.1
As licitantes deverão considerar as convenções coletivas registradas no CEAC – MTE:
BA000008/2022 de 06.01.2022 e MTE: BA000013/2022 de 07.01.2022

RESPOSTA 17.2
O percentual do BDI a ser adotado pela licitante deverá considerar a bonificação
ensejada e a legislação tributária que lhe for pertinente conforme sua natureza fiscal.
RESPOSTA 17.3
Conforme planilha constante no Edital o percentual de Encargo Social máximo a ser
adotado deve ser de 70,79%.
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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS, BA.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2020
CONCORRÊNCIA N. 001/2022

MORHENA COLETA E ENGENHARIA AMBIENTAL1, vem
apresentar IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, com base nos fundamentos de fato e de direito
a seguir:

1

Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 14.335.393/0001-07, situada à Rua Tenente Antônio João de
Figueiredo, 375, Bairro Taquarussu, CEP 79006-180, Campo Grande, MS.
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SÍNTESE FÁTICA

1. Trata-se de uma licitação na modalidade de tomada de preços
promovido pela Prefeitura de Eunápolis, BA, para a contratação de empresa especializada
para os serviços de LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS - BA,
compreendendo: a) varrição manual de vias e logradouros com confinamento e coleta de resíduos; b) varrição
e sacheamento mecanizado de vias e logradouros com confinamento e coleta dos resíduos; c) coleta e transporte
de resíduos domiciliar, comercial, prédios públicos, (exceto hospitalar), com utilização de equipamentos
compactadores com monitoramento via gps; d) coleta de resíduos de construção civil e entulhos com utilização
de caçambas basculantes com monitoramento via gps; e) coleta e transporte dos resíduos de podas e outros
serviços congêneres com caminhões de carroceria de madeira com monitoramento via gps; f) coleta em locais
de difícil acesso com utilização de caçambas e triciclos; g) instalação de papeleiras plásticas para vias e praças
públicas em polietileno (unid) capacidade para 50 lietros, medindo (75,50 cm x 34,50 cm x 43,50 cm);
h) equipe padrão para realização de serviços congêneres ou correlatos (equipe de 15 funcionários – 4 equipes
conforme termo de referência); i) limpeza de feiras e mercados; j) lavagem de feiras, mercados e logradouros
públicos com aplicação de produtos químicos com utilização deo carro pipa; k) pintura de meio fio manual
e mecanizada com fornecimento de material; l) campanhas de educação ambiental.
2. Por conseguinte, no instrumento convocatório, restou consignado no
item 5.1.4.1, alínea “a”, ser necessária a Comprovação de aptidão Técnico-Operacional para o
desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da
licitação, através da apresentação de um ou mais atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público
ou privado, em favor da licitante, em que fique demonstrada a execução dos serviços, observado os
quantitativos mensais conforme abaixo discriminados.
3. Contudo, na tabela denominada CAPACIDADE TÉCNICOOPERACIONAL – PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA, restou consignado
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que o quantitativo de varrição manual de vias e logradouros com confinamento e coleta de resíduos
figura-se em 3.120,00 km/sarjeta.
4. Sobre esse ponto a comento, o item 3.1.8, alínea “a”, do Anexo I,
Projeto Básico, dispôs que o quantitativo mínimo para a realização dos serviços será de: a) 80 (oitenta)
varredores.
5. Após, restou disposto ser necessário apresentar um atestado para a
comprovação de equipe padrão para realização de serviços congêneres ou correlatos (equipe de 15
funcionários – 4 equipes conforme Termo de Referência), no quantitativo pertinente de 2,00 (QTD)
Equipe/mês (UND).
6. No quadro posterior, denominado CAPACIDADE TÉCNICOOPERACIONAL, tem-se que assim também restou disposto ser necessária a
apresentação de atestado de capacidade técnica, vinculada a profissional que tenha
executado a parcela relativa à equipe padrão para realização de serviços congêneres ou correlatos (equipe
de 15 funcionários – 4 equipes conforme Termo de Referência), cuja unidade de referência também
restou como sendo Equipe/mês.
7. Ainda, no item 5.1.4.1, alínea “h”, que a EMPRESA deverá apresentar
licença ou a comprovação de inexigibilidade para execução dos serviços de coleta e transporte de resíduos
sólidos domiciliares, resíduos de Construção Civil e outros resíduos volumosos não perigosos, emitida pelo
órgão ambiental competente.
8. Portanto, tem-se por necessária a apresentação do presente edital, para
que o instrumento seja retificado, nos termos a serem expostos a seguir.
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II - DOS QUANTITATIVOS – SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS
E LOGRADOUROS COM CONFINAMENTO E COLETA DE RESÍDUOS
9. Conforme mencionado anteriormente,

na tabela denominada

CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL – PARCELAS DE MAIOR
RELEVÂNCIA do item 5.1.4.1 do instrumento convocatório, restou consignado que o
quantitativo de varrição manual de vias e logradouros com confinamento e coleta de resíduos figura-se
em 3.120,00 km/sarjeta.
10. Dito isso o referido item editalício fez constar a seguinte tabela:

11. Contudo, não houve justificativa objetiva para a disposição do
quantitativo retromencionado para um contrato de 12 meses.
12. Para tanto, faz-se necessário dispor de uma breve compreensão técnica
do serviço a comento.
13. Pois bem.
14. Entende-se por varrição, a retirada de areia, folhas carregadas pelo
vento, pontas de cigarro e demais resíduos acumulados nas vias públicas.
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15. Esse serviço pode ser realizado manualmente, com garis varredores, ou
mecanicamente, por meio de varredeira mecânica.
16. Conforme, LIMA et al., Serviço de Varrição Municipal – Métodos
e Planejamento – 20º ABES, o rendimento médio de um varredor é de 1100
m/gari/dia2.
17. Em geral utiliza-se de 2 a 3 garis por circuito, sendo 2 varredores e 1
coletor (carrinheiro), munidos de vassoura, pá, carrinho tipo lutocar e sacos de lixo.
18. Assim, é possível fazer uma fórmula para o dimensionamento dos
serviços na monta de 3.120,00, para compreender-se a execução integral do quantitativo a
comento:

2FONTE:

INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. Cartilha de Limpeza Urbana. Disponível em:
< http://www.ibam.org.br/media/arquivos/estudos/cartilha_limpeza_urb.pdf >. Acesso em: 5 abr. 2013.
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19. Desse modo, convém rememorar que o item 3.1.8, alínea “a”, do Anexo
I, Projeto Básico, consignou que que o quantitativo mínimo para a realização dos serviços será de:
a) 80 (oitenta) varredores.
20. Ou seja, o quantitativo mínimo de mão-de-obra para a execução dos
serviços não corresponde a 35% do mínimo para atender os quantitativos de serviços
licitados, correspondentes a 3.120,00 quilômetros por sarjeta.
21. Isso tudo em um Município de aproximadamente 115.360 habitantes,
com uma área total de 1.179,12 km2, que, quando comparado com o Município de Campo
Grande, MS, de 8.092,95 km2 de área total e 916.001 habitantes, que não possui o 225
varredores a seu serviço, pode-se perceber que o quantitativo em questão merece ser revisto.
22. Portanto, em razão à desproporcionalidade do quantitativo licitado com
os parâmetros de mão-de-obra para a execução do objeto, requer a revisão do aludido
quantitativo, para adequar-se à realidade das extensões das ruas do Município de Eunápolis,
BA.
III -

DOS QUANTITATIVOS UNITÁRIOS DE REFERÊNCIA – SERVIÇOS
CONGÊNERES OU CORRELATOS

23. Tal como o exposto anteriormente, o instrumento convocatório exigiu,
em seu item 5.1.4.1, a comprovação de equipe padrão para realização de serviços congêneres ou
correlatos (equipe de 15 funcionários – 4 equipes conforme Termo de Referência), no quantitativo
pertinente de 2,00 (QTD) Equipe/mês (UND).
24. Todavia, sabe-se que os serviços de engenharia são comumente
medidos em quilômetros, metros, toneladas, enfim, outras medidas que não a de
Equipe/mês, e que podem corresponder com as necessidades do Município no que
concerne o objeto licitado.
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25. De modo a exemplificar a questão, tem-se que a Companhia Paulista de
Obras e Serviços, CPOS, empresa pública de economia mista, fechada recentemente pelo
Governador João Doria, dispôs em seu manual de Critério de Medição e Remuneração 1663,
Sistema de Gestão da Qualidade, que a cada serviço corresponde um critério de medição e
remuneração, acessado por meio da codificação atribuída ao serviço.
26. Nesse toar, ao analisarmos o item 03.07.05 FRESAGEM DE
PAVIMENTO

ASFÁLTICO

COM

ESPESSURA

ATÉ

5

CM,

INCLUSIVE

CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1,0 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO 1)
Será medido por área real de pavimento asfáltico fresado, medida no projeto, ou conforme
levantamento cadastral, ou aferida antes da demolição (m²). 2) O item remunera o
fornecimento da mão-de-obra necessária e dos equipamentos adequados para a execução
dos serviços de: fresagem de pavimento asfáltico até 5 cm de espessura, por meio de fresadora a frio; a varrição
manual da pista; a carga mecanizada; o transporte com caminhão, até 1,0 (um) quilômetro; o descarregamento;
a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Remunera também o fornecimento de água necessária à
execução dos serviços, a mobilização e desmobilização da fresadora. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113
e NBR 151144.
27. Percebe-se que o serviço em destaque, afigura-se evidentemente como um
serviço congênere, afinal, trata-se de varrição manual de pista, e é utilizado o levantamento
em m2 para fins de medição e pagamento.

28. Assim, é impositivo questionar a necessidade de se utilizar o
quantitativo de Equipe/mês, sendo no mínimo 02 com 15 funcionários integrantes, uma
vez que é possível a aferição de quantitativos mínimos na execução dos mencionados
serviços pelos demais licitantes.

3

https://dersa.sp.gov.br/media/116106/criterio-de-preco-e-medicao.pdf

4

Fl. 55
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29. Dito isso, cumpre destacar que a comprovação de capacidade técnicaprofissional é preceituada pelo art. 30, §1º, I, da Lei n. 8.666/93, que preceitua que a
comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, no caso das licitações pertinentes a
obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado,
devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a: I - capacitação
técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para
entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente,
detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de
características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor
significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos.
30. Assim, a exigência de comprovação de capacidade técnica deverá
compreender, necessariamente, os quantitativos de referência semelhantes aos
comumente empregados no âmbito da prestação de serviços de engenharia.
31. Afinal, é possível conjecturar que a referida exigência poderá,
sobremaneira, mitigar indevidamente, ou talvez até exaurir a competitividade do certame,
uma vez que poucos licitantes poderão deter unidades de referência tão específicas e
incomuns nos serviços de engenharia.
32. Sendo assim, cumpre salientar que o art. 3º, caput, da Lei n. 8.666/93,
preceitua que a licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção
do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade,
da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que
lhes são correlatos.
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33. O art. 37, caput, da Constituição Federal, por sua vez preceitua que a
administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
34. Logo, percebe-se que a imposição de uma exigência de capacidade
técnica evidentemente restritiva romperá com a isonomia do certame, impedindo a aferição
de uma proposta financeira que possa ser mais vantajosa para a Administração Pública.
35. A respeito do assunto, o Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais5 compreendeu em um caso análogo prolatou a seguinte ementa: DENÚNCIA.
PREGÃO

PRESENCIAL.

IRREGULARIDADE.

IMPLANTAÇÃO

QUALIFICAÇÃO

DE

SOFTWARE.

TÉCNICA.

EDITAL.

ATESTADO

DE

CAPACIDADE E EXPERIÊNCIA ANTERIOR NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA.
RESTRIÇÃO INDEVIDA. OFENSA À ISONOMIA E À COMPETITIVIDADE.
PROCEDÊNCIA. COMINAÇÃO DE MULTA AOS RESPONSÁVEIS. 1. É vedada
previsão editalícia de obrigatoriedade de apresentação de atestado que comprove
experiência anterior na prestação e serviços de sistemas integrado na área de Gestão
Pública, por frustrar a competitividade do certame e ferir o disposto no § 1º do art.
30 da Lei nº 8.666 , de 1993. 2. Julga-se procedente o item denunciado e aplica-se
multa aos responsáveis.
36. Portanto, tem-se por impositiva a alteração da cláusula editalícia ora
impugnada, para que a Administração Pública altere a unidade de referência para fins de
comprovação de capacidade técnica para os serviços relativos ao fornecimento de equipe
padrão para realização de serviços congêneres ou correlatos (equipe de 15 funcionários – 4 equipes conforme

5

TCE-MG - DEN: 812286, Relator: CONS. GILBERTO DINIZ, Data de Julgamento: 07/12/2017, Data de Publicação:
18/12/2017
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Termo de Referência), posto que o texto atual rompe inegavelmente com a isonomia e a
amplitude de participação do certame.

IV -

EXIGÊNCIA DE LICENÇA PARA COLETA DE RESÍDUOS OU
DISPENSA DE INEXIGIBILIDADE EMITIDA POR ÓRGÃO
COMPETENTE

37. Consoante dito, o item 5.1.4.1, alínea “h”, que a EMPRESA deverá
apresentar licença ou a comprovação de inexigibilidade para execução dos serviços de coleta e transporte de
resíduos sólidos domiciliares, resíduos de Construção Civil e outros resíduos volumosos não perigosos, emitida
pelo órgão ambiental competente.
38. Contudo, o art. 30, §1º, I, da Lei n. 8.666/93, estabelece que: comprovação
do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional
de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas
exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as
exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos.
39. Ou seja, não há previsão legal para exigir-se o licenciamento
ambiental prévio, seja em determinada comarca, ou mesmo em unidade federativa
específica, para a participação em licitações.
40. Isso porque, não é razoável que uma empresa que sequer possua
qualquer demanda na execução desses serviços tenha que sujeitar-se ao crivo burocrático

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RD9WNI/7JELHBK+DA9GEMG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
7 de Fevereiro de 2022
28 - Ano - Nº 7777

Eunápolis

de cada órgão ambiental tão somente para eventualmente participar em certames e
possivelmente lograr-se vencedora de algum.
41. Nesse sentido, tem-se por arbitrária a exigência da apresentação das
licenças ambientais mencionadas alhures para o atendimento aos critérios de qualificação
técnica do certame, considerando que esta documentação não comprova o quantitativo e
qualitativo de capacidade técnica referente ao objeto licitado.
42. Ademais, a licença ambiental tem o condão tão somente de autorizar o
início do empreendimento para a prestação dos serviços contratados, sendo que as
respectivas licenças serão expedidas ao adjudicatário do objeto licitado após a assinatura do
contrato administrativo, mediante requerimento junto aos órgãos competentes.
43. Dessa forma, exigir aos licitantes que apresentem licenciamento
ambiental prévio fará com que constem licenças expedidas por outros Municípios, cujo teor
probatório é irrelevante em razão aos atestados de capacidade técnica da documentação.
44. Viola-se, ainda, o princípio da isonomia entre os participantes, e,
consequentemente, o princípio do interesse público, ao se dispor de exigência arbitrária no
procedimento licitatório, consubstanciando em um afunilamento discricionário para o seu
ingresso, em detrimento à aferição da qualificação técnica objetiva e do preço, constituindo
risco veemente à Administração Pública na contratação de proposta inadequada aos seus
interesses para a prestação dos serviços.
45. Sobre o tema a comento, o Tribunal de Justiça do Pará6 decidiu que
inexistindo na Lei de Licitações exigência de comprovação de regularidade
ambiental como requisito de habilitação de candidato em processo licitatório, uma

6 TJ-PA - Remessa Necessária Cível: 00072758920148140051 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA,
Data de Julgamento: 12/03/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 15/05/2018
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vez que não prevista no rol dos artigos 27 e 30 da lei nº 8666/93, descabe a
inabilitação de participantes pela sua não apresentação no certame.
46. Portanto, tem-se por necessário o afastamento do item 5.1.4.1, alínea
“h” do instrumento convocatório, posto que inexiste previsão legal para a referida
exigência, a qual tão somente deteria caráter restritivo, rompendo com os princípios da
isonomia e da amplitude de participação.
47. Caso a Administração Pública compreenda ser pertinente, requer a
inserção de que seja exigido da empresa vencedora a licença ambiental para coleta de
resíduos sólidos domiciliares de construção civil, ou a respectiva dispensa, no prazo de até
60 dias, contados a partir da assinatura do contrato administrativo.

V-

ENCERRAMENTO

48. Face ao exposto, em razão à desproporcionalidade do quantitativo
licitado com os parâmetros de mão-de-obra para a execução do objeto, requer a revisão do
aludido quantitativo, para adequar-se à realidade das extensões das ruas do Município de
Eunápolis, BA.
49. Requer, ademais, a alteração da cláusula editalícia ora impugnada, para
que a Administração Pública altere a unidade de referência para fins de comprovação de
capacidade técnica para os serviços relativos ao fornecimento de equipe padrão para realização
de serviços congêneres ou correlatos (equipe de 15 funcionários – 4 equipes conforme Termo de Referência),
posto que o texto atual rompe inegavelmente com a isonomia e a amplitude de participação
do certame.
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50. Requer, ainda, o afastamento do item 5.1.4.1, alínea “h” do instrumento
convocatório, posto que inexiste previsão legal para a referida exigência, a qual tão somente
deteria caráter restritivo, rompendo com os princípios da isonomia e da amplitude de
participação.
51. Caso a Administração Pública compreenda ser pertinente, requer a
inserção de que seja exigido da empresa vencedora a licença ambiental para coleta de
resíduos sólidos domiciliares de construção civil, ou a respectiva dispensa, no prazo de até
60 dias, contados a partir da assinatura do contrato administrativo.

Termos em que, pede deferimento.

Campo Grande, MS, 1 de fevereiro de 2022.

MORHENA COLETA E ENGENHARIA AMBIENTAL
CNPJ Nº 14.335.393/0001-07
JOSÉ RUBENS PINTO
SOCIO PROPRIETARIO - PROCURADOR
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Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico,
Produção e Agricultura Familiar – SEMAGRO
NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

Código da Natureza
Jurídica

54201049630

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

Nº de Matrícula do Agente
Auxiliar do Comércio

2062

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Nome:

MORHENA COLETA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:
Nº DE
VIAS

CÓDIGO
DO ATO

CÓDIGO DO
EVENTO
QTDE

002

1

MSN2143612706

DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
ALTERACAO

2247

1

ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

CAMPO GRANDE
Local

Nome: __________________________________________
Assinatura: ______________________________________
Telefone de Contato: ______________________________

2 Março 2021
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL
DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):
SIM

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
NÃO

Processo em Ordem
À decisão

SIM

___/___/_____
Data

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

____________________
Responsável

NÃO

___/___/_____
Data

___/___/_____
Data

____________________
Responsável

____________________
Responsável

DECISÃO SINGULAR
2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
Processo indeferido. Publique-se.
___/___/_____
Data
DECISÃO COLEGIADA

2ª Exigência

3ª Exigência

__________________
Responsável

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
Processo indeferido. Publique-se.
___/___/_____
Data

____________________
Vogal

____________________
Vogal

____________________
Vogal

Presidente da ______ Turma
OBSERVAÇÕES
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
Registro Digital
Capa de Processo

Identificação do Processo
Número do Protocolo

Número do Processo Módulo Integrador

Data

21/017.101-4

MSN2143612706

26/02/2021

Identificação do(s) Assinante(s)
CPF

Nome

022.622.168-78

ILMARA DE CASSIA DE PAULA VIEIRA GARCIA

313.043.701-00

JOSE RUBENS PINTO

060.904.758-23

SERGIO GARCIA
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL
Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MORHENA COLETA E ENGENHARIA AMBIENTAL
LTDA, de CNPJ 14.335.393/0001-07 e protocolado sob o número 21/017.101-4 em 01/03/2021, encontrase registrado na Junta Comercial sob o número 54721298, em 03/03/2021. O ato foi deferido
eletrônicamente pelo examinador Keyla Márcia Almeida Arruda.
Certifica o registro, o Secretário-Geral, Nivaldo Domingos da Rocha. Para sua validação, deverá ser
acessado
o
sitio
eletrônico
do
Portal
de
Serviços
/
Validar
Documentos
(https://
portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de
protocolo e chave de segurança.
Capa de Processo
Assinante(s)
CPF

Nome

313.043.701-00

JOSE RUBENS PINTO

060.904.758-23

SERGIO GARCIA

022.622.168-78

ILMARA DE CASSIA DE PAULA VIEIRA GARCIA

Documento Principal
Assinante(s)
CPF

Nome

313.043.701-00

JOSE RUBENS PINTO

060.904.758-23

SERGIO GARCIA

022.622.168-78

ILMARA DE CASSIA DE PAULA VIEIRA GARCIA
Campo Grande. quarta-feira, 03 de março de 2021

Documento assinado eletrônicamente por Keyla Márcia Almeida Arruda, Servidor(a)
Público(a), em 03/03/2021, às 10:12 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucems
informando o número do protocolo 21/017.101-4.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Certifico registro sob o nº 54721298 em 03/03/2021 da Empresa MORHENA COLETA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA, CNPJ 14335393000107
e protocolo 210171014 - 01/03/2021. Autenticação: A5B02D7BE26BD9655CBE5DC28E03AC291462771. Nivaldo Domingos da Rocha - SecretárioGeral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nº do protocolo 21/017.101-4 e o código de segurança aNTw
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2021 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.
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Eunápolis

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL
Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)
CPF

Nome

257.185.331-72

NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA

Campo Grande. quarta-feira, 03 de março de 2021

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Certifico registro sob o nº 54721298 em 03/03/2021 da Empresa MORHENA COLETA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA, CNPJ 14335393000107
e protocolo 210171014 - 01/03/2021. Autenticação: A5B02D7BE26BD9655CBE5DC28E03AC291462771. Nivaldo Domingos da Rocha - SecretárioGeral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nº do protocolo 21/017.101-4 e o código de segurança aNTw
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2021 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.
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