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AVISO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

DA TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2021 – TP 

 

 

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL 

DE VIÇOSA/RN, torna público aos interessados o Resultado de Julgamento dos documentos 

de habilitação da Tomada de Preços nº 002/2021 – TP, destinada a contratação de empresa 

especializada para prestar serviços de coleta, limpeza pública, e transporte até a disposição final 

de resíduos sólidos urbanos do Município de Viçosa (RN). Após análise, a CPL declarou 

HABILITADAS as empresas: 1) F E CEZARIO EIRELI, CNPJ: 23.428.723/0001-91; 2) 

OESTE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, CNPJ: 17.039.881/0001-57; 3) P. J. 

CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ: 07.930.750/0001-01; e 4) PINGO D’ÁGUA 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 05.629.055/0001-89, por atenderam a todas 

as exigências editalícias. Foram inabilitadas as seguintes empresas: 1) P G CONSTRUÇÕES E 

SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 21.052.876/0001-51, por não atender ao item 6.1.2, alínea “c.1”, 

não comprovando vínculo com o responsável técnico na data de abertura dos envelopes. A 

empresa apresentou contrato de trabalho com o respectivo engenheiro vencido em 29 de maio 

de 2021; 2) M H F DE FREITAS EIRELI, CNPJ: 14.148.901/0001-30; por não atender ao item 

6.1.2, alínea “b”, por não apresentar atestado de capacidade técnico-operacional compatível 

com o objeto ora licitado, apresentou também o mesmo em cópia simples sem nenhuma 

autenticação; item 6.1.2, alínea “c”, por não apresentar atestado de capacidade técnico-

profissional compatível com o objeto licitado; e item 6.1.5, alínea “e”, não comprovando 

através do CRC, o prévio cadastro com a Prefeitura Municipal de Viçosa/RN; e 3) SETE 

CONSTRUÇÕES EIRELI. CNPJ: 24.372.340/0001-01, por não atender ao item 6.1.2, alínea 

“b”, por não apresentar atestado de capacidade técnico-operacional compatível com o objeto 

ora licitado; e item 6.1.2, alínea “c”, por não apresentar atestado de capacidade técnico-

profissional compatível com o objeto licitado. Os documentos encontram-se disponíveis aos 

interessados na Sede da Prefeitura Municipal de Viçosa/RN e na página oficial do município, 

através do link: www.vicosa.rn.gov.br. Fica aberto o prazo legal para recursos. Não havendo 

interposição de recursos, a sessão de abertura das propostas comerciais ficará fixada para o dia 

15 de junho de 2021, às 14h00min. 

  

 

 

Viçosa/RN, 04 de junho de 2021. 

  

 

 

 

 

 

 

FRANCISCO CANINDE DE SOUSA NUNES 

Presidente da CPL 
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