
                               

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
FASE DE HABILITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Nº. 008/2021 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. 008/2021, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada para prestação de serviço de execução de obra de adequação do 
sistema de combate a incêndio e SPDA, reforma e reestruturação da academia, 
bloco administrativo e guarita do Centro de Atividades do SESI Aprígio Velloso 
da Silveira, 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, 01 de outubro de 2021. 

 
PUBLIQUE-SE 

 
 

           EMPRESA RESULTADO FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

1.  EXA ENGENHARIA LTDA INABILITADA 

 Ausência do documento 
disposto no Anexo II do Edital, 
item 4.3, alínea “a” (Declaração 
de visita técnica ou Declaração 
de responsabilidade de 
execução de obras, conforme 
modelos apontados nos 
Anexos VIII e IX, 
respectivamente). 

2.  
KARLA GOMES BEZERRA 
ME 

INABILITADA 

 No documento apresentado 
relativo ao item 4.1 do Anexo II 
do Edital, alínea “c”, para 
comprovação de vínculo entre 
o profissional responsável 
técnico pela prestação dos 
serviços e a licitante, através 
de um contrato para prestação 
de serviços técnicos, o 
responsável técnico Max 
Gomes Bezerra assina como 
Contratante e como 
Contratado, que por sua vez 
não possui poderes de 
representatividade da empresa 
na data de assinatura do 
instrumento, posto que a data 
da procuração apresentada é 
posterior a data do contrato.   

3.  
LEDA NATERCIA FERREIRA 
COMERCIO DE GESSO 

INABILITADA 

 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). O 
documento apresentado foi 
expedido pelo Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal e 
dos Territórios, enquanto a 
sede da licitante é no Estado 
de Pernambuco. 


