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RESULTADO DA ANÁLISE DA HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL SESC/MA SRP N° 14/0006-CC 
 
 

Objeto: Registro de preço visando à eventual contratação de Pessoa Física ou 

Jurídica especializada em arbitragem esportiva para atender os projetos institucionais 

das Unidades Operacionais do Sesc Deodoro, Sesc Turismo, Sesc Caxias e Sesc 

Itapecuru, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Instrumento Convocatório e 

seus anexos. 

 

Conforme consta Ata de recebimento e abertura dos envelopes de propostas de 

preços e documentação relativa à habilitação realizada no dia 14 de Fevereiro de 2014, 

em que a representante da empresa A R M MATOS – ME obervou que a empresa K. 

C. CASTRO – ME não apresentou as Certidões Municipais. Após análise das 

documentações, a Comissão constatou que a empresa K. C. CASTRO – ME não 

apresentou as certidões solicitadas nos subitens 5.1.3.4.1 (Certidão Negativa de Débitos 

Relativos a Tributos Municipais, da sede da empresa licitante ou, se for o caso, certidão 

de não contribuinte); e 5.1.3.4.2 (Certidão Negativa de Débitos Relativos à Dívida Ativa 

do Município) do edital, dessa forma a empresa K. C. CASTRO – ME está 

INABILITADA no certame. 

 

Foi constatado também que a empresa A R M MATOS – ME apresentou atestado 

de capacidade técnica sem especificações dos serviços, pois informa somente que a 

empresa realizou evento esportivo, o que impossibilitou aferição da compatibilidade 

com os itens do processo, desatendendo assim o subitem 5.1.2.2 (Deverá(ão) constar 

na(s) declaração(ões) os seguintes dados: data de início e término do contrato; local de 

execução, nome do contratante e contratado; e especificações dos serviços) do edital, 

dessa forma, a empresa A R M MATOS – ME está INABILITADA no certame. 

 

 Dessa forma, considerando o resultado da habilitação, a Comissão declarou a 

licitação fracassada. 
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Os interessados em interpor recurso terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis a 

contar deste para fazê-lo. 

      
 

São Luís-MA, 15 de maio de 2014. 
 
 
 

Fábio Silva de Queiroz 
Pregoeiro e Presidente da CPL. 


