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ATA DE SESSÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 01/2017 
 
 

 
PROCESSO: Nº 146/2016 
 
OBJETO: Atribuição de áreas para administração e exploração dos estacionamentos do 
Entreposto Terminal de São Paulo - ETSP de propriedade da CEAGESP - Companhia de 
Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, conforme descrição constante no ANEXO I - 
TERMO DE REFERÊNCIA. 
 
DATA DA SESSÃO: 18/05/2018. 
HORÁRIO: 09h30. 
 
 
 
Às 09h30 do dia 18/05/2018, na sede social da CEAGESP – Companhia de Entrepostos e 
Armazéns Gerais de São Paulo, realizou-se a sessão pública para continuidade do 
procedimento licitatório em referência. Presentes a Presidente da Comissão Julgadora Sra. 
SONIA AP. DA SILVA APOSTÓLICO, membros – FERNANDA CARREIRO OLIVEIRA DA 
SILVA e RICARDO YUTAKA YAMADA.  
 
Os representantes das empresas licitantes: A & J TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS S/S 
LTDA (CNPJ nº 14.190.529/0001-20), ATLÂNTICA – CONSTRUÇÕES, COMERCIO E 
SERVIÇOS EIRELI (CNPJ nº 00.844.138/0001-77), M2AD SERVIÇOS E SOLUÇÕES 
TECNOLÓGICAS LTDA - ME (CNPJ nº 27.748.444/0001-66), MR2 PARKING 
ESTACIONAMENTOS EIRELI - EPP (CNPJ nº 19.799.761/0001-83), PARK HOME 
SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO LTDA - EPP (CNPJ nº 24.961.066/0001-06), 
SISTEMA PARKING AVANÇADO ESTACIONAMENTO LTDA - ME (CNPJ nº 
23.364.973/0001-05) e PARKING OPERADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA - ME 
(CNPJ nº 24.942.019/0001-15) não estiveram presentes. 
 
Em atendimento ao item 8.4. do edital, foram consultadas, pela Comissão Julgadora, nos 
sites oficiais, a existência de registros impeditivos de contratação:  
 

a) no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 
b) no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); 
c) na Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; e 
d) no Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-
Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/cnep). 

 
As certidões referidas foram emitidas para fins de comprovação de habilitação das 
empresas licitantes, não sendo encontrada qualquer irregularidade dos licitantes ou de seus 
sócios. 
 
Foi feito um breve histórico dos fatos ocorridos, desde a sua sessão inaugural, de 09/02/18, 
esclarecendo que nesta data foram abertos os envelopes de documentação habilitatória e 
entregues os envelopes com as propostas comerciais que ficaram lacrados em poder da 
Comissão.  
 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaldatransparencia.gov.br/cnep


 

 

 

 

2/5 

Realizada análise da documentação habilitatória foi constatado que todas as empresas não 
atendiam aos requisitos do edital. 
 
Em 16/04/18, realizou-se sessão concedendo prazo de saneamento para todas as 
empresas, vez que estavam todas inabilitadas, para sanear as pendências, sejam jurídicas, 
financeiras ou técnicas, cujo prazo final era de 27/04/18, visando o aproveitamento dos atos, 
em conformidade com a manifestação jurídica, às fls. 1285/1286 dos autos, sem afetar o 
valor das propostas, com vistas à ampla participação. 
 
Ato contínuo, segue análise da documentação entregue respondendo ao prazo de 27/04/18, 
realizada pela área Técnica DEPEC - Departamento do Entreposto da Capital 
(documentação técnica), DEFIC – Departamento Financeiro e Contábil (documentação 
econômico-financeira), DEJUR – Departamento Jurídico e pela Comissão Julgadora, 
constando-se: 
 
1. LICITANTES QUE APRESENTARAM DOCUMENTAÇÃO DE SANEAMENTO: 
 
1.1.A & J TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS S/S LTDA: 
 

a) Quanto à documentação relativa à Habilitação Jurídica (item 9.1.1 do edital): a 
empresa não atende aos requisitos do Edital. 
 
b) Quanto à documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista (item 9.1.2. do 
edital): a empresa não atende aos requisitos do Edital. 

 
c) Quanto à documentação relativa à Qualificação Técnica (item 9.1.3 do edital), a 
empresa cumpre, através dos Atestados, o exigido no Edital. 
 
d) Quanto à documentação Econômico-Financeira (item 9.1.4 do edital) a empresa 
cumpre ao exigido no Edital. 

 
Restando, inabilitá-la por não atender: 1) ao item 9.1.2, letra “d”– “Prova de inscrição no 
cadastro de contribuintes estaduais relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao 
seu ramo de atividade compatível com o objeto contratual”; 2) ao item 5.2.5. “Que o objeto 
social não seja pertinente e compatível com o objeto da licitação”; e, 3) observa-se também 
que a empresa é sociedade simples, quando deveria ser sociedade empresarial, com 
registro na JUCESP. 
 
1.2.ATLÂNTICA – CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  

 
a) Quanto à documentação relativa à Habilitação Jurídica (item 9.1.1 do edital), a 
empresa cumpre ao exigido no Edital. 
 
b) Quanto à documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista (item 9.1.2. do 
edital): a empresa atende aos requisitos do Edital. 

 
c) Quanto à documentação relativa à Qualificação Técnica (item 9.1.3 do edital), a 
empresa não cumpre o exigido no Edital. 
 
d) Quanto à documentação Econômico-Financeira (item 9.1.4 do edital) a empresa 
cumpre ao exigido no Edital. 

 
Restando, inabilitá-la por não comprovar capacidade técnica suficiente para atender ao 
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quantitativo do Edital. O único atestado que atende não é suficiente para cumprir ao 
quantitativo do item. 
 
1.3.M2AD SERVIÇOS E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA – ME; 
 

a) Quanto à documentação relativa à Habilitação Jurídica (item 9.1.1 do edital), a 
empresa cumpre ao exigido no Edital. 

 
b) Quanto à documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista (item 9.1.2. do 
edital): a empresa atende aos requisitos do Edital. 

 
c) Quanto à documentação relativa à Qualificação Técnica (item 9.1.3 do edital), a 
empresa não cumpre o exigido no Edital. 
 
d) Quanto à documentação Econômico-Financeira (item 9.1.4 do edital) a empresa 
não cumpre ao exigido no Edital. 

 
Restando, inabilitá-la por não atender aos itens 9.1.3. e 9.1.4. e subitens “9.1.4.3.” e 
“9.1.4.3.a.2” do Edital e por não atender à formalidade e ao quantitativo necessário de 
comprovação do item 9.1.3. do Edital.  
 
1.4.PARKING OPERADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA – ME: 
 

a) Quanto à documentação relativa à Habilitação Jurídica (item 9.1.1 do edital), a 
empresa cumpre ao exigido no Edital. 

 
b) Quanto à documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista (item 9.1.2. do 
edital), a empresa atende aos requisitos do Edital. 

 
c) Quanto à documentação relativa à Qualificação Técnica (item 9.1.3 do edital), a 
empresa cumpre o exigido no Edital. 
 
d) Quanto à documentação Econômico-Financeira (item 9.1.4 do edital) a empresa 
não cumpre ao exigido no Edital. 

 
Restando, inabilitá-la pelo não atendimento do item 9.1.4 – Qualificação Econômica 
Financeira, subitens 9.1.4.1.1.a; 9.1.1.4.b. e 9.1.4.3. Não foi entregue Balanço Patrimonial 
referente ao Exercício de 2016. E no prazo de saneamento não apresentou na forma da Lei. 
 
1.5.SISTEMA PARKING AVANÇADO ESTACIONAMENTO LTDA – ME: 
 

a) Quanto à documentação relativa à Habilitação Jurídica (item 9.1.1 do edital), a 
empresa cumpre ao exigido no Edital. 

 
b) Quanto à documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista (item 9.1.2. do 
edital): a empresa atende aos requisitos do Edital. 

 
c) Quanto à documentação relativa à Qualificação Técnica (item 9.1.3 do edital), a 
empresa cumpre o exigido no Edital. 

 
d) Quanto à documentação Econômico-Financeira (item 9.1.4 do edital) a empresa 
não cumpre ao exigido no Edital. 
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Restando, inabilitá-la pelo não atendimento do item 9.1.4 – Qualificação Econômica 
Financeira, subitens 9.1.4.1.a e 9.1.4.3.. Não foi entregue Balanço Patrimonial referente ao 
Exercício de 2016. E no prazo de saneamento não apresentou na forma da Lei. 
 
 
2. LICITANTES QUE NÃO APRESENTARAM DOCUMENTAÇÃO DE SANEAMENTO: 
 
2.1.MR2 PARKING ESTACIONAMENTOS EIRELI – EPP: 
 

a) Quanto à documentação relativa à Habilitação Jurídica (item 9.1.1 do edital), a 
empresa cumpre ao exigido no Edital. 

 
b) Quanto à documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista (item 9.1.2. do 
edital): a empresa atende aos requisitos do Edital. 

 
c) Quanto à documentação relativa à Qualificação Técnica (item 9.1.3 do edital), a 
empresa não cumpre o exigido no Edital. 

 
d) Quanto à documentação Econômico-Financeira (item 9.1.4 do edital) a empresa 
cumpre ao exigido no Edital. 

 
A empresa não apresentou documentação de saneamento que pudesse regularizar sua 
condição de habilitação, mantendo, assim, os apontamentos da Ata de Sessão anterior, não 
cumprindo o exigido no Edital quanto à documentação relativa à qualificação técnica (item 
9.1.3 do edital). 
 
Restando, inabilitá-la por não atender quanto à formalidade e ao quantitativo necessário de 
comprovação do item 9.1.3. do Edital. O único atestado que atende não é suficiente para 
cumprir ao quantitativo do item. 
 
2.2.PARK HOME SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO LTDA – EPP: 
 

a) Quanto à documentação relativa à Habilitação Jurídica (item 9.1.1 do edital), a 
empresa cumpre ao exigido no Edital. 

 
b) Quanto à documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista (item 9.1.2. do 
edital): a empresa atende aos requisitos do Edital. 

 
c) Quanto à documentação relativa à Qualificação Técnica (item 9.1.3 do edital), a 
empresa cumpre o exigido no Edital. 

 
d) Quanto à documentação Econômico-Financeira (item 9.1.4 do edital) a empresa 
não cumpre ao exigido no Edital. 

 
A empresa não apresentou documentação de saneamento que pudesse regularizar sua 
condição de habilitação, mantendo, assim, os apontamentos da Ata de Sessão anterior, não 
cumprindo o exigido no Edital quanto à documentação relativa à qualificação Econômico-
Financeira (item 9.1.4 do edital). 
 
Restando, inabilitá-la por não atender aos itens 9.1.4.3. do edital, por não constar a 
assinatura do representante legal; e 9.1.4.3.a.4. por não apresentar fotocópia do Balanço de 
abertura. 
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Estão inabilitadas todas as empresas a seguir relacionadas: 
 

LICITANTES 

1) A & J TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS S/S LTDA (CNPJ nº 14.190.529/0001-20) 

2) ATLÂNTICA – CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (CNPJ nº 
00.844.138/0001-77) 

3) M2AD SERVIÇOS E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME (CNPJ nº 
27.748.444/0001-66) 

4) MR2 PARKING ESTACIONAMENTOS EIRELI - EPP (CNPJ nº 19.799.761/0001-83) 

5) PARK HOME SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO LTDA - EPP (CNPJ nº 
24.961.066/0001-06 

6) SISTEMA PARKING AVANÇADO ESTACIONAMENTO LTDA - ME (CNPJ nº 
23.364.973/0001-05 

7) PARKING OPERADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA - ME (CNPJ nº 
24.942.019/0001-15 

 
Decorrido prazo de recurso, os autos serão encaminhados à Autoridade Competente para 
declará-lo fracassado. 
 
Após a publicação do resultado da licitação, os envelopes contendo as propostas comerciais 
dos licitantes inabilitados, não abertos, que estão de posse da Comissão Julgadora, ficarão 
à disposição dos licitantes, pelo período de 05 (cinco) dias úteis. Decorrido este prazo, os 
mesmos serão destruídos. 
 
Nada mais havendo a tratar, a Presidente deu por encerrada a reunião, da qual foi lavrada 
esta ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes, cujos autos do 
processo estão com vista franqueada aos interessados. 
 
 
SONIA APARECIDA DA SILVA APOSTÓLICO  ___________________________ 
Presidente 
 
 
RICARDO YUTAKA YAMADA                        ____________________________ 
Membro 
 
 
FERNANDA CARREIRO OLIVEIRA DA SILVA   ___________________________ 
Membro 
 


