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AVISO DE RESULTADO DA HABILITAÇÃO 

DA CONCORRÊNCIA Nº 008/2017 

 

Objeto: Registro de preços para contratação futura e eventual de empresa especializada em 
construção civil para a execução simultânea, conforme demanda, de serviços de 
recuperação, reparos, conservação e manutenção preditiva, preventiva ou corretiva, ainda 
eventuais ampliações, adaptações ou melhorias nos próprios públicos do Município de 
Almirante Tamandaré, sendo próprios ou alugados, com fornecimento de material e mão 
de obra.  

VALOR MÁXIMO: R$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais). 

 

Em cumprimento ao disposto no art. 109 § 1º da Lei 8.666, de 21 de junho de 1.993, torna-
se público o resultado da licitação em epígrafe, cujo resultado apresenta-se da seguinte 
forma:  

 

EMPRESAS HABILITADAS: 

1. MPS Construtora e Incorporadora Eireli; 

2. RCM Engenharia e Arquitetura Ltda; 

3. TAS Construtora de Obras Ltda; 

4. Tecville Construções Civis Ltda; 

5. TSA Consultoria e Engenharia Ltda. 

 

 

EMPRESAS INABILITADAS: 

1. Camargo e Camargo Construções e Serviços Ltda. 

 

A empresa CAMARGO E CAMARGO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., a 
empresa MPS CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI e a empresa TSA 
CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA. não apresentaram a “DECLARAÇÃO DE 
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE”, item 19.5 – “c” deste Edital, 
desta maneira não poderão usufruir dos benefícios da Lei Complementar 123/06, dispostos 
também no item 18.6 do Edital.  
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A empresa CAMARGO E CAMARGO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. não 
apresentou a “Declaração de cumprimento de exigências legais e constitucionais” sem 
reconhecimento de assinaturas em cartório, logo, o documento está em desconformidade 
com o item 19.9, alínea “a”, sendo assim a empresa inabilitada. Além disso, a empresa 
também não apresentou a “Certidão Narrativa de Inscrição no Cadastro de Contribuintes 
do ICMS, emitida pela Secretaria de Estado da Fazenda” de acordo com o disposto no item 
19.6 do edital, alínea “f”. Porém, a mesma apresentou documento que comprova a 
inscrição ativa no cadastro de Inscrições Estaduais. 

A empresa MPS CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI não apresentou a 
“Certidão Narrativa de Inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS, emitida pela 
Secretaria de Estado da Fazenda” de acordo com o disposto no item 19.6 do edital, alínea 
“f”. Porém, a mesma apresentou documento que comprova a inscrição ativa no cadastro de 
contribuintes do ICMS da Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná. 

A empresa TAS CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. não apresentou a “Certidão 
Narrativa de Inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS, emitida pela Secretaria de 
Estado da Fazenda” de acordo com o disposto no item 19.6 do edital, alínea “f”. Porém, a 
mesma apresentou documento que comprova a inscrição ativa no cadastro de contribuintes 
do ICMS da Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná. 

A empresa TECVILLE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. não apresentou a “Certidão 
Narrativa de Inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS, emitida pela Secretaria de 
Estado da Fazenda” de acordo com o disposto no item 19.6 do edital, alínea “f”. Porém, a 
mesma apresentou documento que comprova a inscrição ativa no cadastro de Inscrições 
Estaduais. 

Fica ainda aberto às Empresas Licitantes o prazo de 05 (cinco) dias para interpor recurso a 
partir da data da publicação deste. 

Nada mais havendo encerra-se este aviso. 

 

 

 

Almirante Tamandaré, 28 de julho de 2017. 
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