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PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
 

CONTRARRAZÕES 
REFERENTE A TOMADA DE PREÇO 014/2021, DO PROCESSO LICITATÓRIO 170/2021. 

 
 
A empresa A P SOTT CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no CNPJ: 16.822.467/0001-57, 
estabelecida na Rua Curitiba, S/N, Alto Paraná, Cep: 68.550-017, neste ato representado 
por seu proprietário, ADEMAR PEDRO SOTT JUNIOR, inscrito no CPF: 021.871.032-18, 
RG: 7008848 PC/PA e registro profissional no CREA 151846575-7, vem por meio deste 
apresentar suas contrarrazões ao exposto no recurso administrativo apresentado pela 
empresa OLIVEIRA RIBEIRO CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI. 
 

DO OCORRIDO 
 
No dia 08 de outubro de 2021, as 09h00min (horário local), na Sala de Licitações, 
localizada na sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Redenção, situada na Rua 
Walterloo Prudente, nº 253, 2º andar, sala 202 - Jardim Umuarama, ocorreu o 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 170/2021, TOMA DE PREÇO Nº 014/2021 cujo objeto é a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO AEROPORTO 
MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO.  
 
Nessa mesma data a empresa OLIVEIRA RIBEIRO CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI, 
interpôs intensão recursal alegando irregularidades na qualificação técnica dos demais 
concorrentes, a qual interpôs recurso administrativo no dia 15 de outubro de 2021. 
 

DA DEFESA 
 
Vejamos o que diz no edital do referido certame página 06, item 6.1.4 – QUALIFICAÇÃO 
TÉCNICA. 
 
“Certidão de Acervo Técnico acompanhado de seus devidos Atestado(s) de capacidade 
técnica-profissional ou operacional, no mínimo 1 (um), que comprove(m) que o 
responsável técnico obrigatoriamente um engenheiro civil, tenha executado para órgão 
ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou 
do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, obras/serviços de características 
técnicas similares ou superiores, com registro no CREA”. 
 
O mesmo não se refere especificamente ao item 14.1 da Planilha Orçamentaria – 
“RESERVATÓRIO CAIXA DÁGUA METÁLICA TIPO TAÇA COLUNA CHEIA CAP 10.000L - 



 
 
RESERVA TÉCNICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO”, com isso entende-se que a CPL 
através do Edital se expressou de uma forma mais abrangente, levando em consideração 
a Qualificação Técnica referente ao objeto contratado: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO AEROPORTO MUNICIPAL PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO”. 
 
Seguindo este entendimento a empresa A P SOTT CONSTRUTORA EIRELI, pede o 
indeferimento ao recurso administrativo interposto pela empresa OLIVEIRA RIBEIRO 
CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI, com base na Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 
1993: 
 

“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa 
para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 
sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade 
com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos”. 

 
Ora, tendo a Recorrida, apresentado especificações técnicas com as devidas 
comprovações de documentos em conformidade com as exigências do edital, não é 
razoável, que a empresa Recorrente se socorra em fundamentos estapafúrdios e sem 
base para simplesmente tumultuar o processo, ficando muito claras suas intenções, 
sendo que tal pleito não pode ter êxito. 
 
 

 
Redenção – PA, 22 de outubro de 2021 
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