
RELATÓRIO SOBRE A HABILITAÇÃO 

 

Razão Social: ELITE  SERVIÇOS  DE  SEGURANÇA  EIRELI 

CNPJ  00.865.761/0001-0 

 

Primeiramente, a empresa assinalou os campos específicos das declarações 

exigíveis e apresentáveis na forma da lei, da seguinte forma: 

 

Declaração de ciência e concordância com o Edital e anexos: SIM 

Porte ME/EPP: NÃO     

Declaração ME/EPP/COOP: NÃO 

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM  

Declaração de Menor: SIM  

Declaração independente de proposta: SIM 

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM  

Declaração de Acessibilidade: SIM  

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM 

Data Declaração: 01/10/2019 

 

Quanto ao atendimento dos itens 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5. do Edital, após 

consulta ao SICAF e ao link https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/, tem-se o 
seguinte resultado: 

 

TCU Inidôneos - Licitantes Inidôneos - Nenhuma ocorrência 

 

CNJ CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade - Nenhuma ocorrência 

 

Portal da Transparência CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 

Suspensas - Nenhuma ocorrência 

 

Portal da Transparência CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas - 

Nenhuma ocorrência. 

 

SICAF – A empresa está regular na habilitação jurídica, da regularidade fiscal e na 

qualificação econômico-financeira (no âmbito do SICAF), bem como das sanções 

aplicadas pela Administração Pública, conforme previsto na legislação e na IN nº. 

03/2018. 

Obs: Na documentação complementar, a empresa apresentou a certidão de falência ou 

concordata válida, balanço patrimonial e atendeu aos índices de liquidez, além de possuir 

Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro  (Ativo  Circulante  –  Passivo  

Circulante)  de,  no  mínimo,  16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por 

cento)  do valor final da proposta após a fase de lances.  

 

Conclusão da Qualificação Técnica: No período de set/2005 a out/2009 e de abr/2010 a 

fev/2017 a empresa comprovou possuir 1 ano de experiência, conforme subitem 8.9.1.3 

e comprovou possuir capacidade técnica-operacional em quantidade superior aos 13 

postos por 12 meses (1 ano), subitem 8.9.1.4.1 do Edital.  

 

A licitante apresentou as declarações exigidas nos itens 8.9.2 e 8.9.3.1 e do Anexo XVIII 

do Edital. 

 

 

Luiz Otávio Pereira do Carmo Júnior 

Pregoeiro da UNIFAP 

Portaria nº. 2226/2018 
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