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AVISO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS DE 

PREÇO 

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 e Classificação 

das propostas de preços 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 e 

realização de diligência à empresa detentora do menor preço, nos moldes do § 3º, Art. 43 da 

Lei Federal nº 8.666/1993 e Acórdãos do TCU n.º 1.811/2014 – Plenário, 2.546/2015 – Plenário 

e Acórdão 2873/2014 – Plenário, a Comissão Permanente de Licitação classifica as propostas 

de todas as empresas habilitadas, obedecendo a seguinte ordem, do menor para o maior: 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). Assim, sagra-se 

vencedora do certame a empresa 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). Os documentos encontram-se disponíveis aos 

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

através do link: https://www.vicosa.rn.gov.br/licitacoes-e-contratos. Fica aberto o prazo legal 

para recursos. 

  

 

 

Viçosa/RN, 14 de julho de 2021. 

  
 

 

 

 

 

 

FRANCISCO CANINDE DE SOUSA NUNES 

Presidente da CPL 
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