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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE E MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO
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PROCESSO LICITATÓRIO 21/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022
SEVAL CONSTRUÇÕES LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, situada nesta
cidade de Tupaciguara-MG, na Av. Ovídio Cunha Júnior, nº 143 – Paineiras, inscrita no CNPJ
sob nº 15.144.323/0001-26, neste ato representada pela sócia Katia Martins de Moura,
brasileira, casada, portadora da C.I. nº M-7.133.319-SSP/MG, inscrito no CPF n° 816.964.77620, residente e domiciliada nesta cidade, na Rua Bueno Brandão, nº 301, Apto 01, Bairro
Paineiras, em Tupciguara/MG, vem tempestivamente, à presença de Vossa Senhoria,
apresentar suas

CONTRARRAZÕES
Ao Recurso Administrativo interposto pela empresa
CONSTRUTORA QUEIROZ PARREIRA LTDA, contra a decisão administrativa que
se deu no dia 25/02/2022, que inabilitou a CONSTRUTORA QUEIROZ PARREIRA LTDA e
habilitou a SEVAL CONSTRUÇÕES LTDA-ME, ocorrida sob o Processo Licitatório – Tomada de
Preços nº 03/2022 – Edital nº 03/2022, pelas razões a seguir delineadas:

26.9 – A capacitação técnica operacional da licitante será comprovada mediante a
apresentação de atestado (s) fornecido (s) por pessoa (s) jurídica (s) de direito público ou
privado identificada, devidamente registrado (s) na entidade (s) profissional (is) competente
(s), em nome da licitante/RT, em papel timbrado, constando o endereço do contratante, ou
ser informado pelo licitante de forma a permitir possível diligência, que comprove (m) a
aptidão da licitante para o desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos semelhantes ao objeto deste Edital.
26.10 – A licitante deverá comprovar a execução dos serviços descritos, na Planilha
Orçamentária e destacados no subitem 26.3, os quais se referem às parcelas de maior
relevância e valor significativo da obra, conforme estabelece o Art. 30 Inciso II da L.F.
8666/1993.
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(...)
Onde se diz no Edital: “ licitante/RT”, tem o mesmo significado de: (E OU), ou seja , um ou
outro.
Portanto, não há o que se falar do Atestado da empresa SEVAL CONSTRUÇÕES LTDA-ME, são
alegações infundadas.

E por fim, ratificamos nosso pedido de inabilitação da empresa CONSTRUTORA QUEIROZ
PARREIRA LTDA, “pela apresentação de atestados de capacidade técnica incompatível com o
solicitado no item: 26.3, letra (a. 11)”. Conforme lavrado na ata da sessão do dia 25 de
fevereiro de 2022.
(...)
Tupaciguara 22 de fevereiro de 2022
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