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AVISO 

 

A Comissão Permanente de Licitação informa o resultado da análise da documentação de 
habilitação apresentada pelas sociedades empresárias participantes do certame, referente à 
Tomada de Preços nº 003/2017 – EMPAV, Processo nº 04543/2017, conforme transcrito 
abaixo: 

A Comissão Permanente de Licitação, após análise jurídica, contábil, e análise técnica, esta 
realizada pela Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanização-EMPAV, nos termos do  
doc. de fls.  201/202, v. 02, através de sua representante Sra. Marilúcia Maroco de Miranda, 
decidiu pela INABILITAÇÃO das sociedades empresárias ARTTEC CONSTRUÇÕES 
LTDA- EPP, pois esta não apresentou atestado de sua empresa, sendo este pertencente à 
empresa Concreta Incorporações Ltda- Epp e não foi comprovado vínculo do profissional 
detentor do atestado com a mesma, desatendendo ao item 2.2.6 do edital,  CARBER 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- ME, já que o atestado apresentado não comprovou a 
execução de serviços compatíveis com o objeto licitado, não atendendo, pois, ao item 2.2.6 
do edital e a empresa  CONSTRUTORA ESA RIO LTDA, já que esta não comprovou em 
sua totalidade, através do Certificado Cadastral de Licitantes do Município de Juiz de Fora- 
Cagel, a regularidade para com a Fazenda Municipal, já que apresentou tão somente a 
Certidão Negativa de Débitos Mobiliários. Todavia, considerando que a sociedade 
empresária CONSTRUTORA ESA RIO LTDA, se declarou Microempresa, nos termos da ata 
da 1ª reunião, sendo o documento de ordem fiscal, caso a proponente seja declarada 
vencedora do certame será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do item 
2.5.1 do edital, a critério da Administração, para a regularização da documentação. As 
demais sociedades empresárias ENGETELA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP, 
METALÚRGICA AÇO NOBRE LTDA- EPP, EDO ENGENHARIA LTDA- ME, 
CONSTRUTORA STEPHAN FARHAT LTDA EPP, COLUMBIA CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS EIRELI- EPP, CONSTRUTORA CNT LTDA, MECÂNICA PRECISA 
BIQUENSE LTDA- ME,  TS USINAGEM LTDA, POLITEC ENGENHARIA LTDA. se 
encontram HABILITADAS, já que atenderam a todas as exigências do edital. Em havendo 
interesse na interposição de recurso administrativo referente a esta fase, o prazo de 05 
(cinco) dias úteis, previsto no artigo 109, da Lei nº 8.666/93 começará a fluir a partir da data 
da publicação do resultado da inabilitação no DOM- Diário Oficial do Município e DOE/MG - 
Diário Oficial do Estado de Minas Gerais. Juiz de Fora, 02 de agosto de 2017. Comissão 
Permanente de Licitação. 

 

 

 


