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Comissâo Geral de Licitâçâo
Tecnologia do Amâzonas.

do lnsiituto Federal de Educaçáo Ciência e

Ref.: Concoffência N" 01/20í 5

Construtora Almêida Lida, empresâ de Engenharia, estabelecida

a Rua 20 No 574 Conjunto Castelo Branco, Bairro Parquê Dez, por seu sócio

administrador, vem no prazo e na forma da Lei, conforme Art. 41 §3o da Lei

8.666/93'A impugnação feita tempestivamente pêlo Licitante não impêdiÍá de

participar do processo Licitaiório, até o transito em julgado da decisão a ela

pertinente".

A presenie lmpugnação fundamenta-sê no Art. 30 da Lei

8.666/93, " A documentação rêlativa à qualificação técnicâ limitar-se-á â:

§ 1o. A comprovaçâo de aptidão referida no inciso ll do caput

dêste ârtigo, no caso das licitaçóes pertinêntes â obras e serviços, será feita

por atêstados fornêcidos por pessoas jurídicas dê dirêito público ou privado,

devidamente registíados nas entidades profissionais competentês, limitadas as

exigências a:

I - câpacitaÇáo iécnico-proÍlssional: comprovação do licitante de

possuiÍ em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta,

profissional de nÍvel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade

competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de

obra ou serviço dê características sêmelhantes, limitâdas estas êxclusivâmente

às parcelas de maior relevância ê valor signiÍicativo do objêto da licitação,

vedâdas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos.

§ 2'. As parcelas de maioí relêvância técnica e de valor

significativo,

instrumento

mêncionarkrs no parágrafo anterior, seráo definidas no

convocâtó

crntrrrcln,r uo rlep-H ú\TL "4"
Rü20 N! 5?4-^. CaJNI CSTIII]B!-ANCo, PARQIJtr DEZ. CEF:69.0i5_]80 ltÍANr\US AMAZON^S

l'El,llONL {r2) 16.12-8900. IAX (92) r6J2-8863 E-L4NL o.l.cng€nhaEig-6ôtun con

*7



GAL
Ora, é cristalino que "cerca de mourões dê concreto com Íios dê

arame farpado", nunca toram e jamais serâo de releváncia técnica e pelo seu

valor econômim flnanceiro no presente edjtal, nâo apresêntam qualquer

rêlevância, pois equivalem ã R$ 31.838,40 (trinta e um mil, oitocentos e trinta e

oito reais e quarenta centavos) repÍesêntam 0.02% (dois centésimos por cento

do valor global da obra.

Na verdade trata-se de meÍo fâtor íestritivo à participação de um

maior número dê licitantes o que contraria frontalmente os princípios

fundamêntais da ampla participaçáo para obtençáo do melhor preço.

Desta Íorma solicitamos a dêsconsidêraçáo da Íêfêrida exigênciâ

contida no reÍerido edital em seu adigo relativo à "Quâlificaçáo Técnica" no seu

inciso lV.

Cerios de vosso atendimento poí sêr de Verdadeira Justíçâ, somos

Atenciosamente,
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