










































































































Licitacao Lafaiete <licita.lafaiete@gmail.com>

Recurso Administrativo - Ref. Concorrência nº 08/2020 - ARAÚJO CORRÊA ENGENHARIA 
1 mensagem

diretoria@araujocorrea.com.br <diretoria@araujocorrea.com.br> 22 de dezembro de 2020 15:51
Para: Licitacao Lafaiete <licita.lafaiete@gmail.com>
Cc: juridico@araujocorrea.com.br, Carlos neves <carlos.neves@araujocorreaengenharia.com.br>, Fernando brito
<fernando.brito@araujocorreaengenharia.com.br>

Prezado Sr. Presidente da CPL, boa tarde!

 

Em atendimento ao item 18.1 do Edital de Concorrência nº 08/2020 – Processo Licitatório nº 123/2020, a empresa ARAÚJO CORRÊA
ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO LTDA, vem, tempestivamente por meio deste, enviar cópia do arquivo digitalizado
do RECURSO ADMINISTRATIVO, referente a Concorrência supracitada.

 

Destaca-se presente Recurso Administrativo foi encaminhado também em meio físico devidamente assinado, enviado via
SEDEX com AR em 22/12/2020 às 15:35h, sendo plenamente tempestivo o presente "RECURSO ADMINISTRATIVO" por força
do artigo 1003, § 4º no Novo Código de Processo Civil – NCPC (Lei Federal 13.105 de 16 de Março de 2015).

 

Aproveitamos à oportunidade para subscrever votos de elevada estima e consideração.

 

Permanecemos à disposição para atendê-los.

 

Atenciosamente;
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Licitacao Lafaiete <licita.lafaiete@gmail.com>

RES: Recurso Administrativo CP 008/2020 

Jordänia Amaral - MCR <engenharia@mcrbh.com.br> 7 de janeiro de 2021 17:16
Para: Licitacao Lafaiete <licita.lafaiete@gmail.com>

Prezados,

Boa tarde!

 

Segue anexo nossa contrarrazão.

Gen�leza, informar recebimento deste.

 

Grata.

 

Atenciosamente,

 

 

 

De: Licitacao Lafaiete [mailto:licita.lafaiete@gmail.com]  
Enviada em: segunda-feira, 28 de dezembro de 2020 16:29 
Para: construtorarocha123@hotmail.com; Diretoria; CAP PAISAGISMO; licitacao.conesp@gmail.com;
fernanda.mesquita@reprocopia.com.br; adm.pir2@gmail.com; PIR2 ENGENHARIA; eng.robsonprojetos@hotmail.com; Jordänia
Amaral - MCR 
Assunto: Recurso Administrativo CP 008/2020

 

Prezados, bom dia!

 

Seguem anexas cópias digitalizadas dos Recursos Administrativos interpostos pelas empresas CONESP CONSTRUÇÕES LTDA
(ME), I.G .CONSTRUTORA EIRELI (ME) e ARAUJO CORREIA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO LTDA (EPP), nos
autos do Processo Licitatório nº 123/2020, CP nº 008/2020, RP nº 034/2020.

 

Por meio da presente comunicação, ficam as licitantes intimadas a apresentarem contrarrazões ao recurso, observadas as
formalidades legais e editalícias.

 

Mais informações e esclarecimentos poderão ser obtidos junto ao setor de Licitação da Prefeitura de Conselheiro Lafaiete, na Avenida
Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro, ou pelo telefone (31) 3769-2533.

 

mailto:licita.lafaiete@gmail.com
mailto:construtorarocha123@hotmail.com
mailto:licitacao.conesp@gmail.com
mailto:fernanda.mesquita@reprocopia.com.br
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https://www.google.com/maps/search/Avenida+Prefeito+M%C3%A1rio+Rodrigues+Pereira,+10?entry=gmail&source=g


Att.,

 

Comissão Permanente de Licitações.

 

--

 

 

 

Departamento de  Licitação - Conselheiro Lafaiete

Governo do Município de Conselheiro Lafaiete - Minas Gerais 
31-769-2533
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Rua Atobás, 157 

 

Ilmo Sr.  Presidente e dmais membros da Comissão Permanente de Licitação da 
Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Lafaiete

 

Processo licitatório 123/2020 

Concorrência Pública 008/2020

Contrarrazões ao Recurso apresentado por ARAÚJO CORR
PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO LTDA e 
CONTRUTORA LTDA 

 

MINAS CONSTRUÇÕES E RESTAURAÇÕES EIRELI 
jurídica de direito privado, inscrita no, CNPJ sob o n.º 05.047.662/0001
na rua Atobás, n.º 157, Bairro /Alípio de Melo, CEP: 30830
aqui-representado por seu sócio 
judicialmente, portador da CI n.º MG
328.213.016-34, bem como por seu procurador
respeitosamente, apresentar a presente 
INTERPOSTO PELAS EMPRESAS 
PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO LTDA e VIOTTI EDIFICAÇÕES LTDA
prevê o edital, pelos fatos e fundamentos 

 

1 – DA TEMPESTIVIDADE

Conforme prevê o edital, encerrada a fase de habilitação ou julgamento 
das propostas, será concedido as partes o prazo de cindo dias para apresentar 
recurso, e prazo igual para os interessados contrarrazoa
dia seguinte ao término do prazo para recurso.

Neste sentido, a parte foi intimada da interposição dos recursos na 
segunda-feira dia 04/01/202
presente contrarrazões, ou seja, 
dia 11/01/2021, segunda
contrarrazões. 

 

2 – OS FATOS

Conforme demonstrado em ata no dia 
vinte, a recorrida, MINAS CONSTRUÇÕES E RE
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Ilmo Sr.  Presidente e dmais membros da Comissão Permanente de Licitação da 
Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Lafaiete

/2020  

/2020 

Contrarrazões ao Recurso apresentado por ARAÚJO CORRÊA ENGENHARIA DE 
PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO LTDA e CONESP CONSTRUÇÕES LTDA E 

MINAS CONSTRUÇÕES E RESTAURAÇÕES EIRELI 
jurídica de direito privado, inscrita no, CNPJ sob o n.º 05.047.662/0001

Bairro /Alípio de Melo, CEP: 30830-650, Belo Horizonte/MG, 
representado por seu sócio Miguel Assad Neto, brasileiro, separado 

judicialmente, portador da CI n.º MG-1.475.448 SSP/MG, inscrito no CPF sob o n.º 
, bem como por seu procurador devidamente nomeado, vem, mui 

respeitosamente, apresentar a presente CONTRARRAZÕES AO RECURSO 
INTERPOSTO PELAS EMPRESAS ARAÚJO CORRÊA ENGENHARIA DE 
PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO LTDA e VIOTTI EDIFICAÇÕES LTDA
prevê o edital, pelos fatos e fundamentos que seguem. 

DA TEMPESTIVIDADE 

Conforme prevê o edital, encerrada a fase de habilitação ou julgamento 
das propostas, será concedido as partes o prazo de cindo dias para apresentar 
recurso, e prazo igual para os interessados contrarrazoar, com contagem
dia seguinte ao término do prazo para recurso. 

Neste sentido, a parte foi intimada da interposição dos recursos na 
/2021, iniciando no dia seguinte o prazo para apresentar a 

presente contrarrazões, ou seja, 05/01/2021, terça-feira, e tendo como marco final o 
gunda-feira, ficando evidente assim a tempestividade das 

OS FATOS 

Conforme demonstrado em ata no dia quinze de dezembro 
MINAS CONSTRUÇÕES E RESTAURAÇÕES EIRELI 

Dr. Rafael Rezende Castro Alves Barbosa                                                                 
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Ilmo Sr.  Presidente e dmais membros da Comissão Permanente de Licitação da 
Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Lafaiete 

ÊA ENGENHARIA DE 
CONESP CONSTRUÇÕES LTDA E IG 

MINAS CONSTRUÇÕES E RESTAURAÇÕES EIRELI - ME, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no, CNPJ sob o n.º 05.047.662/0001-30, com sede 

650, Belo Horizonte/MG, 
, brasileiro, separado 

1.475.448 SSP/MG, inscrito no CPF sob o n.º 
devidamente nomeado, vem, mui 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO 
ARAÚJO CORRÊA ENGENHARIA DE 

PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO LTDA e VIOTTI EDIFICAÇÕES LTDA, conforme 

Conforme prevê o edital, encerrada a fase de habilitação ou julgamento 
das propostas, será concedido as partes o prazo de cindo dias para apresentar 

r, com contagem iniciando no 

Neste sentido, a parte foi intimada da interposição dos recursos na 
, iniciando no dia seguinte o prazo para apresentar a 

a, e tendo como marco final o 
vidente assim a tempestividade das 

dezembro de dois mil e 
STAURAÇÕES EIRELI – ME, foi, 
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juntamente com mais 2 empresas, declaradas como habilitadas 
processo de licitação aberto pelo Edital da 
declaradas como inabilitadas
ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO LTDA , 
CONSTRUÇÕES LTDA, CONTRUTORA 
EIRELI ME. 

 

Desse modo, com a lavratura da ata, as empresas 
ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO LTDA
CONSTRUÇÕES LTDA optaram
habilitada. 

Contudo, como veremos a seguir, os recursos apresentados não devem ser 
acolhidos, mantendo assim a decisão de inabilitar as recorrentes, por não terem 
cumprido as exigências postas no edital e, conseq
licitatório.  

 

3 – DOS FUNDAMENTOS

Segundo exposto na ata, bem como no
recorrentes foram inabilitadas pelos motivos abaixo:

 

 

Ora, conforme bem dito na ata, as empresas recorrentes de
atenderam as exigências feitas no edital, razão pela qual a declaração de inabilidade é 
sem dúvida a única decisão que a Comissão poderia e deveria dar.

                 Dr. Rafael Rezende Castro Alves Barbosa
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juntamente com mais 2 empresas, declaradas como habilitadas 
processo de licitação aberto pelo Edital da CP 08/2020. No mesmo ato, foram 

inabilitadas as empresas recorrentes ARAÚJO CORRÊA 
E PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO LTDA , 

CONTRUTORA ROCHA LTDA (EPP) E IG CONTRUTORA 

Desse modo, com a lavratura da ata, as empresas ARAÚJO CORRÊA 
ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO LTDA

optaram por recorrer contra a sua declaração como não 

Contudo, como veremos a seguir, os recursos apresentados não devem ser 
acolhidos, mantendo assim a decisão de inabilitar as recorrentes, por não terem 
cumprido as exigências postas no edital e, consequentemente, continuar o processo 

DOS FUNDAMENTOS 

Segundo exposto na ata, bem como nos recursos apresentado
recorrentes foram inabilitadas pelos motivos abaixo: 

Ora, conforme bem dito na ata, as empresas recorrentes de
atenderam as exigências feitas no edital, razão pela qual a declaração de inabilidade é 
sem dúvida a única decisão que a Comissão poderia e deveria dar. 

Dr. Rafael Rezende Castro Alves Barbosa                                                                 
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juntamente com mais 2 empresas, declaradas como habilitadas , frente ao 
/2020. No mesmo ato, foram 

ARAÚJO CORRÊA 
E PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO LTDA , CONESP 

(EPP) E IG CONTRUTORA 

ARAÚJO CORRÊA 
 E CONESP 

recorrer contra a sua declaração como não 

Contudo, como veremos a seguir, os recursos apresentados não devem ser 
acolhidos, mantendo assim a decisão de inabilitar as recorrentes, por não terem 

uentemente, continuar o processo 

apresentados, as empresas 

Ora, conforme bem dito na ata, as empresas recorrentes de fato, não 
atenderam as exigências feitas no edital, razão pela qual a declaração de inabilidade é 
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Assim, rebateremos cada um dos recursos separadamente.

 

3.1. – RECURSO INTERPOSTO PELA ARAÚ
PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO LTDA

A recorrente Araújo Corrêa foi inabilitada pois:

a) não apresentou Certidões 
Trabalhistas, nos moldes exigidos pelo Edital, item 7.3.3.

 

A recorrente alega em suas razões recursais
Registro Cadastral, emitido pela Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, onde 
teoricamente comprovaria a regularidade fiscal e trabalhista da empresa sendo este 
documento, segundo a empresa, suficiente para substitui
apresentado, sob pena de afrontar a Legislação (art. 51 da Lei 8.666/93).

Ora pois, o Edital prevê a apresentação d
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
Não se pode, em nenhum certame, realizar a substituição de documentos exigidos no 
Edital, por outros emitidos inclusive por órgãos diversos daquele sol

É obrigação da empresa licitante apresentar fielmente, conforme o edital, todos 
os documentos solicitados, sem substituir nenhum, sob pena de trazer a 
responsabilidade de um ato ilegal para a CPL, 

Neste sentido, não há o que se discutir a respeito da correta INABILITAÇÂO da 
empresa Recorrente já que não cumpriu o Edital
solicitada. 

Ademais, habilitar a empresa recorrente, sem mesmo apresentar o documento 
solicitado é, implicitamente, punir as empresas que cumpriram fielmente os requisitos 
do Edital. 

Sendo assim, requer a manutenção da d
empresa ARAÚJO CORRÊA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO 
LTDA pelos fatos já expostos, já que não cumpriu o que exige o edital.

 

3.2. – RECURSO INTERPOSTO PELA 

A recorrente Conesp Contruções LTDA

a) deixou de atender o requisito previsto no Item 
alínea “b” do Edital, por apresentarem Índice de 

                 Dr. Rafael Rezende Castro Alves Barbosa
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Assim, rebateremos cada um dos recursos separadamente. 

RECURSO INTERPOSTO PELA ARAÚJO CORRÊA ENGENHARIA DE 
PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO LTDA 

A recorrente Araújo Corrêa foi inabilitada pois: 

a) não apresentou Certidões Negativa de Débitos 
Trabalhistas, nos moldes exigidos pelo Edital, item 7.3.3.

A recorrente alega em suas razões recursais, que apresentou 
Registro Cadastral, emitido pela Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, onde 
teoricamente comprovaria a regularidade fiscal e trabalhista da empresa sendo este 
documento, segundo a empresa, suficiente para substituir o documento não 
apresentado, sob pena de afrontar a Legislação (art. 51 da Lei 8.666/93).

Ora pois, o Edital prevê a apresentação de documento específico, qual seja, 
Negativa de Débitos Trabalhistas emitida pela própria Justiça do Trabalho. 

se pode, em nenhum certame, realizar a substituição de documentos exigidos no 
Edital, por outros emitidos inclusive por órgãos diversos daquele solicitado.

obrigação da empresa licitante apresentar fielmente, conforme o edital, todos 
citados, sem substituir nenhum, sob pena de trazer a 

responsabilidade de um ato ilegal para a CPL, caso esta aceite tal documento

Neste sentido, não há o que se discutir a respeito da correta INABILITAÇÂO da 
empresa Recorrente já que não cumpriu o Edital, não apresentando a documentação 

Ademais, habilitar a empresa recorrente, sem mesmo apresentar o documento 
solicitado é, implicitamente, punir as empresas que cumpriram fielmente os requisitos 

Sendo assim, requer a manutenção da decisão da CPL para INABILITAR a 
ARAÚJO CORRÊA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO 

pelos fatos já expostos, já que não cumpriu o que exige o edital.

RECURSO INTERPOSTO PELA CONESP CONSTRUÇÕES LTDA

Conesp Contruções LTDA foi inabilitada pois: 

deixou de atender o requisito previsto no Item 
alínea “b” do Edital, por apresentarem Índice de 

Dr. Rafael Rezende Castro Alves Barbosa                                                                 
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JO CORRÊA ENGENHARIA DE 

Negativa de Débitos 
Trabalhistas, nos moldes exigidos pelo Edital, item 7.3.3.. 

apresentou o Certificado de 
Registro Cadastral, emitido pela Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, onde 
teoricamente comprovaria a regularidade fiscal e trabalhista da empresa sendo este 

r o documento não 
apresentado, sob pena de afrontar a Legislação (art. 51 da Lei 8.666/93). 

e documento específico, qual seja, 
emitida pela própria Justiça do Trabalho. 

se pode, em nenhum certame, realizar a substituição de documentos exigidos no 
citado. 

obrigação da empresa licitante apresentar fielmente, conforme o edital, todos 
citados, sem substituir nenhum, sob pena de trazer a 

caso esta aceite tal documento. 

Neste sentido, não há o que se discutir a respeito da correta INABILITAÇÂO da 
, não apresentando a documentação 

Ademais, habilitar a empresa recorrente, sem mesmo apresentar o documento 
solicitado é, implicitamente, punir as empresas que cumpriram fielmente os requisitos 

ecisão da CPL para INABILITAR a 
ARAÚJO CORRÊA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO 

pelos fatos já expostos, já que não cumpriu o que exige o edital. 

CONESP CONSTRUÇÕES LTDA 

deixou de atender o requisito previsto no Item 7.6.1., 
alínea “b” do Edital, por apresentarem Índice de 
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Endividamento superior ao admitido no instrumento 
convocatório, conforme quadro de análises anexados ao 
processo

Em seus argumentos, a recorrente inform
(2020) e por este motivo, não possui balanço para apresentar (visto que seu primeiro 
balanço terá fechamento em 31/12/2020), sendo seu índice de endividamento, igual a 
0, assim dentro do que prevê o edital, que é igual ou inferior a 0,8.

Ora pois, regras são regras. 

Todas as empresas são obrigadas a cumprir fielmente com o que prevê o 
edital, bem como cumprir as exigências e formalidades do processo licitatório.

Ademais, habilitar a empre
Edital é, implicitamente, punir as empresas que cumpriram fielmente os requisitos 
solicitados. 

 

Quando a empresa não apresenta Balanço Patrimonial 
ele todo zerado) a mesma descumpre um dos 
por tal descumprimento. 

Neste sentido, não há o que se discutir a respeito da correta INABILITAÇÂO da 
empresa Recorrente já que não cumpriu o Edital, não 
necessários. 

Ademais, a alegação de 
impossibilidade de apresentação do
licitantes fossem constituídas em 2020 e nenhuma 
garantia de solvência até o fim da Obra, seria 
ano abririam empresas, ganhariam a licitação e fechariam no ano seguinte, deixando 
totalmente insegura as contratações via licitação.

Assim, implicitamente, é um requisito do presente certame que a empresa 
tenha ao menos um ano de funcionamento, para que possa comprovar sua 
capacidade financeira através de balanço do ano anterior 
garantir ao ente Licitante que a obra possa ser concluída sem maiores prejuízos.

Em verdade, a empresa recorrente tent
documentos e consequente descumprimento do previsto no Edital, por si só, levam a 
sua inabilitação. 

O argumento de excesso de formalismo chega a ser absurdo, até porque o 
Edital tem que ser rígido a fim de evit
cumpre fielmente a legislação, como 
apenas ser cumprido pelos licitantes.

                 Dr. Rafael Rezende Castro Alves Barbosa
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Endividamento superior ao admitido no instrumento 
convocatório, conforme quadro de análises anexados ao 
processo. 

umentos, a recorrente informa que foi constituída no ano corrente 
e por este motivo, não possui balanço para apresentar (visto que seu primeiro 

balanço terá fechamento em 31/12/2020), sendo seu índice de endividamento, igual a 
prevê o edital, que é igual ou inferior a 0,8. 

Ora pois, regras são regras.  

Todas as empresas são obrigadas a cumprir fielmente com o que prevê o 
edital, bem como cumprir as exigências e formalidades do processo licitatório.

Ademais, habilitar a empresa recorrente, sem mesmo cumprir o previsto no 
é, implicitamente, punir as empresas que cumpriram fielmente os requisitos 

Quando a empresa não apresenta Balanço Patrimonial (ou mesmo apresenta 
a mesma descumpre um dos requisitos do Edital, sendo inabilitada 

Neste sentido, não há o que se discutir a respeito da correta INABILITAÇÂO da 
empresa Recorrente já que não cumpriu o Edital, não cumprindo os requisitos

Ademais, a alegação de que a empresa foi constituída apenas em 2020 e a 
apresentação do seu balanço é absurda. Imagina se todas as 

fossem constituídas em 2020 e nenhuma apresentasse ao Ente Municipal a 
garantia de solvência até o fim da Obra, seria um “tiro no pé” das obras públicas. Todo 
ano abririam empresas, ganhariam a licitação e fechariam no ano seguinte, deixando 
totalmente insegura as contratações via licitação. 

Assim, implicitamente, é um requisito do presente certame que a empresa 
menos um ano de funcionamento, para que possa comprovar sua 

através de balanço do ano anterior e consequentemente 
garantir ao ente Licitante que a obra possa ser concluída sem maiores prejuízos.

empresa recorrente tenta justificar o injustificável. A ausência de 
documentos e consequente descumprimento do previsto no Edital, por si só, levam a 

O argumento de excesso de formalismo chega a ser absurdo, até porque o 
Edital tem que ser rígido a fim de evitar fraudes nos certames. O Edital, quando 
cumpre fielmente a legislação, como in casu, não tem que ser debatido, devendo 
apenas ser cumprido pelos licitantes. 
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Endividamento superior ao admitido no instrumento 
convocatório, conforme quadro de análises anexados ao 

a que foi constituída no ano corrente 
e por este motivo, não possui balanço para apresentar (visto que seu primeiro 

balanço terá fechamento em 31/12/2020), sendo seu índice de endividamento, igual a 

Todas as empresas são obrigadas a cumprir fielmente com o que prevê o 
edital, bem como cumprir as exigências e formalidades do processo licitatório. 

cumprir o previsto no 
é, implicitamente, punir as empresas que cumpriram fielmente os requisitos 

(ou mesmo apresenta 
requisitos do Edital, sendo inabilitada 

Neste sentido, não há o que se discutir a respeito da correta INABILITAÇÂO da 
cumprindo os requisitos 

que a empresa foi constituída apenas em 2020 e a 
balanço é absurda. Imagina se todas as 

ao Ente Municipal a 
um “tiro no pé” das obras públicas. Todo 

ano abririam empresas, ganhariam a licitação e fechariam no ano seguinte, deixando 

Assim, implicitamente, é um requisito do presente certame que a empresa 
menos um ano de funcionamento, para que possa comprovar sua 

e consequentemente 
garantir ao ente Licitante que a obra possa ser concluída sem maiores prejuízos. 

a justificar o injustificável. A ausência de 
documentos e consequente descumprimento do previsto no Edital, por si só, levam a 

O argumento de excesso de formalismo chega a ser absurdo, até porque o 
ar fraudes nos certames. O Edital, quando 

que ser debatido, devendo 
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Sendo assim, em vista que a empresa recorrente 
documentos previstos e, consequ
7.6.1. alínea “b” do edital deve ser mantida a decisão da CPL
recorrente CONESP CONSTRUÇÕES LTDA

 

3.3. – RECURSO INTERPOSTO PELA 

A recorrente IG Construtora

a) deixou de atender o requisito previsto no Item 
alínea “b” do Edital, por apresentarem Índice de 
Endividamento superior ao admitido no instrumento 
convocatório, conforme quadro de análises anexados ao 
processo

Primeiramente cumpre salientar que empresa IG 
manifestou interesse em apresentar recurso, no entanto, acabou apresentando.

Em seus argumentos, a recorrente 
valores não usualmente ado
Segunda a empresa recorrente o Edital limitou a competitividade do certame ao exigir 
índices para análise da situação financeira das empresas licitantes.

A empresa afirma que apresentou ótimo índice de Liq
0,15 acima do permitido no Edital no que tange ao Índice de Endividamento previsto, 
qual seja 0,80. 

Ora pois, a própria empresa recorrida 
tenta, com fundamentos descabidos contestar a 

Em verdade, a empresa apresenta Recurso apenas protelatório, já que nem 
mesmo na oportunidade que teve, apresentou interesse recursal.

A recorrente sabe da sua situação e tem o conhecimento, desde que entrou no 
certame que seu balanço não cumpria os requisitos previstos no Item alínea “b” do 
Edital. 

Sendo assim, em vista que a empresa recorrente 
documentos previstos e, consequentemente, não cumpriu o determinado pelo item 
7.6.1. alínea “b” do edital deve ser man
recorrente IG CONSTRUTORA EIRELI ME
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em vista que a empresa recorrente não apresent
e, consequentemente, não cumpriu o determinado pelo item 

deve ser mantida a decisão da CPL para inabilitar a empresa 
CONESP CONSTRUÇÕES LTDA. 

RECURSO INTERPOSTO PELA IG CONSTRUTORA EIRELI ME

IG Construtora Eireli LTDA foi inabilitada pois: 

deixou de atender o requisito previsto no Item 
alínea “b” do Edital, por apresentarem Índice de 
Endividamento superior ao admitido no instrumento 
convocatório, conforme quadro de análises anexados ao 
processo. 

Primeiramente cumpre salientar que empresa IG Construtora Eireli LTDA 
manifestou interesse em apresentar recurso, no entanto, acabou apresentando.

Em seus argumentos, a recorrente afirma ser vedada a exigência de índices e 
valores não usualmente adotados, em sede de análise da situação financeira. 
Segunda a empresa recorrente o Edital limitou a competitividade do certame ao exigir 
índices para análise da situação financeira das empresas licitantes. 

A empresa afirma que apresentou ótimo índice de Liquidez, no entanto  ficou 
0,15 acima do permitido no Edital no que tange ao Índice de Endividamento previsto, 

Ora pois, a própria empresa recorrida admite não cumprir o requisito do 
tenta, com fundamentos descabidos contestar a sua inabilitação pela CPL. 

empresa apresenta Recurso apenas protelatório, já que nem 
mesmo na oportunidade que teve, apresentou interesse recursal. 

A recorrente sabe da sua situação e tem o conhecimento, desde que entrou no 
lanço não cumpria os requisitos previstos no Item alínea “b” do 

em vista que a empresa recorrente não apresent
e, consequentemente, não cumpriu o determinado pelo item 

deve ser mantida a decisão da CPL para inabilitar a empresa 
TRUTORA EIRELI ME. 

DOS REQUERIMENTOS E DOS PEDIDOS 

Por todo exposto requer a empresa recorrida: 
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não apresentou os 
entemente, não cumpriu o determinado pelo item 

para inabilitar a empresa 

TRUTORA EIRELI ME 

deixou de atender o requisito previsto no Item 7.6.1., 
alínea “b” do Edital, por apresentarem Índice de 
Endividamento superior ao admitido no instrumento 
convocatório, conforme quadro de análises anexados ao 

Construtora Eireli LTDA não 
manifestou interesse em apresentar recurso, no entanto, acabou apresentando. 

afirma ser vedada a exigência de índices e 
tados, em sede de análise da situação financeira. 

Segunda a empresa recorrente o Edital limitou a competitividade do certame ao exigir 

uidez, no entanto  ficou 
0,15 acima do permitido no Edital no que tange ao Índice de Endividamento previsto, 

requisito do edital e 
CPL.  

empresa apresenta Recurso apenas protelatório, já que nem 

A recorrente sabe da sua situação e tem o conhecimento, desde que entrou no 
lanço não cumpria os requisitos previstos no Item alínea “b” do 

não apresentou os 
e, consequentemente, não cumpriu o determinado pelo item 

para inabilitar a empresa 
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A) Seja recebida e analisada a presente contrarrazão de recurso;

B) Sejam as empresas
PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO LTDA, 
CONSTRUTORA EIRELI ME
licitatório, já que não cumpriram com o Edital, dando prosseguimento ao feito com as 
empresas  habilitadas no certame.

 

 
Nestes termos, 
Respeitosamente, 
 
Pede e espera deferimento.
 
Belo Horizonte, 07 de 
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A) Seja recebida e analisada a presente contrarrazão de recurso;

B) Sejam as empresas ARAÚJO CORRÊA ENGENHARIA DE 
PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO LTDA, CONESP CONSTRUÇÕES LTDA 

TRUTORA EIRELI ME mantidas como INABILITADAS do presente processo 
licitatório, já que não cumpriram com o Edital, dando prosseguimento ao feito com as 

ilitadas no certame. 

 

Pede e espera deferimento. 

Belo Horizonte, 07 de janeiro de 2021. 
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A) Seja recebida e analisada a presente contrarrazão de recurso; 

ARAÚJO CORRÊA ENGENHARIA DE 
CONESP CONSTRUÇÕES LTDA e IG 

mantidas como INABILITADAS do presente processo 
licitatório, já que não cumpriram com o Edital, dando prosseguimento ao feito com as 
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