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AVISO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2023 – 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 001/2023 – TP, destinada a Contratação de empresa 

especializada para a construção de uma quadra de futebol society com instalação de 

grama sintética, iluminação, local de apoio e piscina no Município de Viçosa/RN, 

conforme Contrato de Repasse n.º 1.079.580-92/2021 do Ministério da Cidadania. Após 

análise, a CPL declarou HABILITADA a empresa: 1) ARCO EMPREENDIMENTOS E 

SERVIÇOS EIRELI, portadora do CNPJ: 16.917.533/0001-72, por atender a todas as 

exigências editalícias. Foram INABILITADAS as seguintes empresas: 1) BOBÔ 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME, portadora do CNPJ: 35.341.731/0001-85, por 

não apresentar: a) Comprovação da capacitação técnico-operacional e profissional compatível 

com os itens 7.7.2 e 7.7.3 do edital. 2) NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME, 

portadora do CNPJ: 35.858.155/0001-48, por não apresentar: a) garantia da proposta (item 7.6.2 

do edital); e b) Comprovação da capacitação técnico-operacional e profissional compatível com 

os itens 7.7.2 e 7.7.3 do edita. 3) SERRANA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, 

portadora do CNPJ: 20.870.919/0001-43, por não apresentar: a) O respectivo CAT com registro 

de atestado – atividade concluída ou em andamento, do atestado de capacidade técnica 

apresentado (item 7.7.3 do edital). 4) PILAR EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME, 

portadora do CNPJ: 13.721.826/0001-91, por não apresentar: a) garantia da proposta (item 7.6.2 

do edital); e b) Comprovação da capacitação técnico-operacional e profissional compatível com 

os itens 7.7.2 e 7.7.3 do edital. 5) LIMA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS – 

ME, portadora do CNPJ: 48.400.968/0001-31, por não apresentar: a) Balanço patrimonial (item 

7.6.2); b) garantia da proposta (item 7.6.2 do edital); e c) Comprovação da capacitação técnico-

operacional e profissional compatível com os itens 7.7.2 e 7.7.3 do edital. 6) ABL 

EMREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES SERVIÇOS LTDA, portadora do CNPJ: 

23.586.752/0001-81, por não apresentar a) garantia da proposta (item 7.6.2 do edital); e b) 

Comprovação da capacitação técnico-operacional e profissional compatível com os itens 7.7.2 

e 7.7.3 do edital. Os documentos encontram-se disponíveis para vistas aos interessados na Sede 

da Prefeitura Municipal de Viçosa/RN. Fica aberto o prazo legal para recursos de 05 (cinco) 

dias úteis. 

 

 

Viçosa/RN, 07 de março de 2023. 

 

 

 

 

 

 

FRANCISCO CANINDE DE SOUSA NUNES 

Presidente da CPL 
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