
 
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 

FASE DE HABILITAÇÃO 

CONVITE Nº. 009/2021 - 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 ao Convite nº. 009/2021,  cuj o 

objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos 

de arquitetura, destinados à elaboração e desenvolvimento de projetos básicos e 

executivos para a ampliação e adequação da Escola SESI Corálio Soares de Oliveira, 

localizada no município de Bayeux-PB, por parte da Comissão de Licitação desta 

Instituição, obedecidos aos critérios de julgamento prescr itos n o Ed i tal , chegou -se ao 

seguinte resultado: 

 

Dá-se, portanto, por encerrada a fase de Habilitação. Fica marcada para o dia 16 de 

agosto de 2021, às 14h30min (quatorze horas e trinta minutos), na sala da Comi ssão 

de Licitação do SESI/PB, localizada na Rua Manoel Gonçalves Guimarães, n°. 195, Edifício 

Agostinho Veloso da Silveira, José Pinheiro, CEP: 58.407-363, Camp i na Grande-PB, a 

Sessão para a abertura do Envelope nº. 02: Proposta Técnica, da licitante habilitada. 

 

 

Campina Grande-PB, 10 de agosto de 2021. 

                                               

PUBLIQUE – SE 

 

           EMPRESA RESULTADO FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

1.  
CASA E VOCÊ SERVIÇOS 
LTDA 

INABILITADA 

Ausência do documento 

disposto no Anexo II do Edital, 
item 4.1, alínea “d” (Ates tado 
de Capacidade Técnica em 

nome da licitante). 

2.  
CONSTRUTORA FONTES 
LTDA 

HABILITADA 
Atendimento a todos os 
requisitos editalícios. 

3.  
E MONTE ARQUITETURA E 
CONSTRUÇÕES LTDA ME 

INABILITADA 

Ausência do documento 
disposto no item 4.3 do Edital, 

alínea “o” (Certidão Negati va 
de Falência ou Concordata 
expedida pelo Distribuidor d a 
sede do licitante). 

4.  
MANUELLE VIRGÍNIO DE 
OLIVEIRA 

INABILITADA 

Ausência dos documentos 

dispostos no Anexo II do 
Edital, item 4.1, alínea “a” 
(Certidão de Registro e 
Quitação de Pessoa Jur ídica 

emitida pela entidade 
profissional competente), item 
4.1, alínea “d” (Atestado  de 
Capacidade Técnica em nome 

da licitante), e item 4.2, alínea 
“a” (Termos de Abertura e 
Encerramento do Livro Diári o 

devidamente registrados na 
Junta Comercial 
jurisdicionada). 

5.  
TAVARES DUAYER 
ARQUITETOS ASSOCIADOS 
LTDA 

INABILITADA 

Ausência do documento 
disposto no item 4.3 do Edital, 

alínea “k” (Ato constitutivo, 
estatuto ou contrato social em 
vigor) e do rol de documentos 
complementares de 

habilitação dispostos no 
Anexo II do Edital, item 4. 


