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AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
 

Concorrência Pública nº 002/2015
Processo de Compra nº 099/2015

 
Objeto: A contratação de empresa para fornecimento de mão de obra 
especializada para execução de serviços administrativos, técnicos em 
espetáculos artísticos e manutenção predial, para trabalharem nas 
dependências do Theatro Pedro II, (Rua Álvares Cabral, 370 
Preto/SP), conforme descrito em Edital e anexos.   

 
A Comissão Municipal de Licitações torna público e para conhecimento dos licitantes participantes da 
Concorrência Pública em epígrafe, que examinados os documentos apresentados, chegou ao seguint
julgamento: 
 
Licitante Habilitado: CARVALHO MULTISSERVIÇOS EIRELI 
Licitantes Inabilitados: M. B. PRIETO 
atestado de capacidade técnica sem o registro na entidade profissional comp
apresentar grau de endividamento superior a 0,5, ou seja, 1,12516, conforme demonstrativo contábil do 
próprio licitante); VALFER CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. 
do edital (deixou de apresentar registro da empresa no Conselho regional de Administração); J DE O 
SOUZA EVENTOS ME, por descumprir os subitens: 
técnica sem o registro na entidade profissional competente); 
da empresa no Conselho regional de Administração); 
vencida em 16/04/2016); 2.6.2.3 do edital (por apresentar CND Municipal vencida em 11/04/2016) e 
do edital (por apresentar a certidão de regularidade perante a Justiça do Trabalho vencida em 22/04/2016); 
BERNARDES PROMOÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI 
(deixou de apresentar declaração individualizada, com a desc
atividade fim); 2.4.7 do edital (deixou de apresentar registro da empresa no Conselho regional de 
Administração); 2.5.1 do edital (deixou de apresentar o balanço patrimonial acompanhado da boa situação 
financeira da empresa); 2.5.6 do edital (por apresentar seguro garantia em desacordo com o estabelecido 
no edital); 2.6.2.2 do edital (deixou de apresentara a CND Estadual) e 
CND Municipal vencida em 15/03/2016).

Em conformidade com o Artigo 109, Inciso I, alínea “a” da Lei 8.666/93, a Comissão concede, após esta 
publicação, o prazo para interposição de recursos, ficando a abertura dos 
o dia 06/05/2016, às 15:00 horas, na Sala do Diretor Administrativo 
recursos, a data designada para o prosseguimento do certame ficará automaticamente sem efeito.   
 

Ribeirão Preto, 26 de abril de 2016.
 
 

Presidente da Comissão Municipal de Licitações
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AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO 

Concorrência Pública nº 002/2015 
Processo de Compra nº 099/2015 

A contratação de empresa para fornecimento de mão de obra 
especializada para execução de serviços administrativos, técnicos em 
espetáculos artísticos e manutenção predial, para trabalharem nas 
dependências do Theatro Pedro II, (Rua Álvares Cabral, 370 
Preto/SP), conforme descrito em Edital e anexos.    

A Comissão Municipal de Licitações torna público e para conhecimento dos licitantes participantes da 
em epígrafe, que examinados os documentos apresentados, chegou ao seguint

CARVALHO MULTISSERVIÇOS EIRELI – EPP 
M. B. PRIETO – EPP, por descumprir os subitens: 2.4.1 do edital (por apresentar 

atestado de capacidade técnica sem o registro na entidade profissional competente) e 
apresentar grau de endividamento superior a 0,5, ou seja, 1,12516, conforme demonstrativo contábil do 
próprio licitante); VALFER CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. – EPP, por descumprir o subitem 

ar registro da empresa no Conselho regional de Administração); J DE O 
SOUZA EVENTOS ME, por descumprir os subitens: 2.4.1 do edital (por apresentar atestado de capacidade 
técnica sem o registro na entidade profissional competente); 2.4.7 do edital (deixou de apresentar registro 
da empresa no Conselho regional de Administração); 2.6.2.1 do edital (por apresentar a CND Federal 

do edital (por apresentar CND Municipal vencida em 11/04/2016) e 
do edital (por apresentar a certidão de regularidade perante a Justiça do Trabalho vencida em 22/04/2016); 
BERNARDES PROMOÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI – ME, por descumprir os subitens: 
(deixou de apresentar declaração individualizada, com a descrição detalhada do profissional para a 

do edital (deixou de apresentar registro da empresa no Conselho regional de 
do edital (deixou de apresentar o balanço patrimonial acompanhado da boa situação 

do edital (por apresentar seguro garantia em desacordo com o estabelecido 
do edital (deixou de apresentara a CND Estadual) e 2.6.2.3 do edital (por apresentara a 

CND Municipal vencida em 15/03/2016). 
 

o Artigo 109, Inciso I, alínea “a” da Lei 8.666/93, a Comissão concede, após esta 
publicação, o prazo para interposição de recursos, ficando a abertura dos envelopes de nº 02

horas, na Sala do Diretor Administrativo do Theatro Pedro II
recursos, a data designada para o prosseguimento do certame ficará automaticamente sem efeito.   

Ribeirão Preto, 26 de abril de 2016. 

Paulo Ferreira Muniz 
Presidente da Comissão Municipal de Licitações 

A contratação de empresa para fornecimento de mão de obra 
especializada para execução de serviços administrativos, técnicos em 
espetáculos artísticos e manutenção predial, para trabalharem nas 
dependências do Theatro Pedro II, (Rua Álvares Cabral, 370 – Ribeirão 

A Comissão Municipal de Licitações torna público e para conhecimento dos licitantes participantes da 
em epígrafe, que examinados os documentos apresentados, chegou ao seguinte 

do edital (por apresentar 
etente) e 2.5.2 do edital (por 

apresentar grau de endividamento superior a 0,5, ou seja, 1,12516, conforme demonstrativo contábil do 
EPP, por descumprir o subitem 2.4.7 

ar registro da empresa no Conselho regional de Administração); J DE O 
do edital (por apresentar atestado de capacidade 

de apresentar registro 
do edital (por apresentar a CND Federal 

do edital (por apresentar CND Municipal vencida em 11/04/2016) e 2.6.4 
do edital (por apresentar a certidão de regularidade perante a Justiça do Trabalho vencida em 22/04/2016); 

ME, por descumprir os subitens: 2.4.2 do edital 
rição detalhada do profissional para a 

do edital (deixou de apresentar registro da empresa no Conselho regional de 
do edital (deixou de apresentar o balanço patrimonial acompanhado da boa situação 

do edital (por apresentar seguro garantia em desacordo com o estabelecido 
do edital (por apresentara a 

o Artigo 109, Inciso I, alínea “a” da Lei 8.666/93, a Comissão concede, após esta 
envelopes de nº 02 marcada para 

do Theatro Pedro II. Em havendo 
recursos, a data designada para o prosseguimento do certame ficará automaticamente sem efeito.    


