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ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO AS PROPOSTAS DE 

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

Aos 02 (dois) dias do mês de julho de 2021 (dois mil e vinte e mil), às 13 (treze) horas, 

na Sede da Câmara Municipal de Viçosa/RN, situada a Rua Vicente Pedro – Centro – 

Viçosa/RN, reuniu-se membros da Comissão Permanente de Licitação, designada 

através da Portaria nº 129, de 10 de março de 2021, para realização da abertura, análise 

e julgamento das propostas de preços das empresas habilitadas, relativo à Tomada de 

Preços nº 002/2021 - TP com o seguinte objeto: 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). Chegado 

o horário marcado para a abertura dos envelopes, que foi devidamente publicado em 

mídia oficial, foi constatada a presença dos seguintes licitantes: 1) F E CEZARIO 

EIRELI, CNPJ: 23.428.723/0001-91, representado pelo Sr. Washington Rodrigues de 

Lima, portador do CPF n.º 008.710.334-61; 2) OESTE CONSTRUCOES E SERVICOS 

EIRELI, CNPJ: 17.039.881/0001-57, representado pelo Sr. Gladstony dos Santos 

Pontes, portador do CPF n.º 012.466.364-84; e 3) P G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

EIRELI, CNPJ: 21.052.876/0001-51, representado pela Sra. Amanda Iluska Gomes de 

Farias, portadora do CPF n.º 090.629.444-42. Dando início aos trabalhos, os envelopes 

foram rubricados por todos os presentes, e em seguida foram abertos os envelopes das 

seguintes empresas habilitadas: 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; 4) PINGO D’ÁGUA 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 05.629.055/0001-89; e 5) P G 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 21.052.876/0001-51. Em ato contínuo, 

observou-se os valores totais ofertados pelas empresas, seguindo a ondem crescente de 

valores: 1º) PINGO D’ÁGUA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, que ofertou o 

valor total global de R$ 601.245,96 (seiscentos e um mil, duzentos e quarenta e cinco 

reais e noventa e seis centavos); 2º) OESTE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, 

que ofertou o valor total global de R$ 615.998,28 (seiscentos e quinze mil, novecentos e 

noventa e oito reais e vinte e oito centavos); 3º) F E CEZARIO EIRELI, que ofertou o 

valor total global de R$ 624.194,28 (seiscentos e vinte e quatro mil, cento e noventa e 

quatro reais e vinte e oito centavos); 4º) P G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, 

que ofertou o valor total global de R$ 640.101,72 (seiscentos e quarenta mil, cento e um 

reais e setenta e dois centavos); e 5º) P. J. CONSTRUTORA EIRELI, que ofertou o 

valor total global de R$ 647.640,96 (seiscentos e quarenta e sete mil, seiscentos e 

quarenta reais e noventa e seis centavos). Em seguida, foi concedido aos presentes a 

análise dos envelopes de propostas, onde após a referida análise, não foram 

apresentadas alegações pelos presentes. Ato contínuo, a sessão foi suspensa pela 

Comissão de Licitação, para remessa das propostas para análise técnica do setor de 

engenharia, onde após emitido o parecer, a CPL emitirá o julgamento sobre as propostas 

e publicará o respectivo resultado no Diário Oficial do Município abrindo o prazo legal 

para apresentação de recurso a partir da data de publicação do aviso de julgamento. 

Nada mais havendo, eu, Francisco Canindé de Sousa Nunes, Presidente da CPL do 

Município de Viçosa/RN, encerro a presente sessão e lavro a presente ata que, em sinal 

de aprovação, é assinada por mim e por todos os presentes.  
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