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Processo Administrativo: n.° 11/10/37.011 

Interessado: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social 

Convite n.º 013/2012 

Objeto: Serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais, do 

conjunto de placas de sinalização turística para pedestres, instalada no centro histórico de 

Campinas, composto de 48 placas de identificação de monumento, 18 Mobiliários Urbanos 

Públicos de Informação (MUPIs) e 08 manutenções de placas intermediárias. 

 

TERMO DE JULGAMENTO QUANTO À HABILITAÇÃO 

 

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de Março do ano de dois mil e doze, em sala própria, no 6º 

andar do Paço Municipal, situado na Avenida Anchieta nº 200, Centro, Campinas, Estado de 

São Paulo, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitações para Modalidade 

"Convite", nomeada pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através da Portaria nº 74.459/2011 

composta por Ellen Cristina Ângelo Costa Lino como presidente, Adriane Aparecida Zanetini 

como membro e suplente de presidente, Elzo Pinto como membro, Luis Enrique Lucchezi e 

Rosineri Aparecida Lapera Zorzeto como suplentes de membros, após análise da 

documentação apresentada na licitação, decidem por INABILITAR as empresas abaixo 

relacionadas, pelos motivos indicados: 

 

a) Kraten Indústria e Comercio Ltda, por deixar de apresentar a Certidão Negativa de 

Débitos (CND) emitida pelo INSS, comprovando a regularidade da empresa perante a 

Seguridade Social, desatendendo o subitem 4.1.2. do edital, incorrendo no subitem 7.4.1. do 

edital. 

 

b) Murban Mobiliário Urbano e Urbanização Ltda, por deixar de apresentar a Certidão 

Negativa de Débitos (CND) emitida pelo INSS, comprovando a regularidade da empresa 

perante a Seguridade Social e apresentar a Certidão de Regularidade do FGTS vencida, 

desatendendo os subitens 4.1.2. e 4.1.3. do edital, incorrendo no subitem 7.4.1. do edital. 

 

A Comissão comunica às licitantes que, caso não haja recurso, apresentem NOVA 

DOCUMENTAÇÃO, escoimadas das causas de INABILITAÇÃO, nos termos do parágrafo 3º 

do artigo 48 da Lei 8.666/93 e suas alterações. A data para entrega do envelope contendo a 

nova documentação e a sessão pública para a abertura fica marcada para o dia 

27/03/2012 às 09:30 horas, em sala própria, no endereço abaixo mencionado. 
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Os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados na Comissão Permanente 

de Licitações para Modalidade Convite, localizada à Avenida Anchieta n.º 200, 6º andar - 

Campinas (SP) no horário das 08h30min às 12h e das 13h30min às 16h30min.  

 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. 

 

Ellen Cristina Ângelo Costa Lino 

Presidente 

 

Adriane Aparecida Zanetini 

Membro 

 

Elzo Pinto 

Membro 
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