
                               

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
FASE DE HABILITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Nº. 007/2021 SESI – DR/PB 
 

O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/PB, por intermédio da Presidente da 
Comissão de Licitação, torna público e para o conhecimento de quem possa 
interessar que após análise dos Documentos de Habilitação referentes à 
Concorrência nº. 007/2021, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada para prestação de serviço de execução de obra de reforma e 
melhorias nos Centros de Atividades do SESI/DR-PB: Anna Elizabeth 
Lundgren, João Úrsulo Ribeiro Coutinho e Pedro Franciscano do Amaral, por 
parte da Comissão de Licitação desta Instituição, obedecidos aos critérios de 
julgamento prescritos no Edital, chegou-se ao seguinte resultado: 

 
Ante o exposto, a Comissão de Licitação declara FRACASSADO o presente 
certame. Conforme preceitua o artigo 22 do Regulamento de Licitações e Contratos 
do SESI, decorrido o prazo legal, os autos serão encaminhados para a autoridade 
competente para a autorização das medidas cabíveis. 
 

 
Campina Grande-PB, 20 de setembro de 2021. 

 
PUBLIQUE-SE 

 
 

           EMPRESA RESULTADO FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

1.  

AGM ENGENHARIA 
CONSTRUÇÕES 
INCORPORAÇÕES E 
CORRESPONDENTE LTDA 

INABILITADA 

• Impossibilidade de aferição dos 
indicadores financeiros da 
empresa, conforme previsto no 
Anexo II do Edital, alínea “c”, 
tendo em vista que os valores 
do passivo circulante e exigível 
a longo prazo dispostos no 
balanço patrimonial estão 
zerados. 

2.  
EDIFKASA CONSTRUÇÕES, 
TREINAMENTOS E 
CONSULTORIA LTDA 

INABILITADA 

• Ausência do documento 
disposto no item 4.3 do Edital, 
alínea “d” (Certidão Negativa 
Conjunta expedida pela 
Secretaria da Receita Federal 
do Brasil e Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional referente 
a todos os créditos tributários 
federais e à Dívida Ativa da 
União). 

• Ausência do documento 
disposto no item 4.3 do Edital, 
alínea “o” (Certidão Negativa 
de Falência ou Concordata 
expedida pelo Distribuidor da 
sede do licitante). 

• Ausência dos documentos 
complementares de 
habilitação, dispostos no Anexo 
II do Edital, item 4.1, alíneas 
“a”, “b”, “c”, “d”, “e” e “f”, item 
4.2, alíneas “a”, “b” e “c”, item 
4.3, alínea “a”. 

3.  
MVP ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÃO EIRELI 

INABILITADA 

• Ausência do documento 
disposto no Anexo II do Edital, 
item 4.2, alínea “a” (Garantia 
da proposta através de 
comprovação de caução em 
dinheiro).  


