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À PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT. 
 
Ref: EDITAL DE LICITAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 013/2021 

 
 

MSR Engenharia EIRELI, CNPJ Nº. 15.006.573/0001-08, sediada na 
Rua Miguel Feira esquina com Rua São Salvador, Quadra 20 Lote 13, nº. 
81, bairro, Centro, CEP 75.450-000, Município/Estado Itauçu – Goiás, por 
seu representante legal abaixo assinado, vem apresentar esclarecimento 
sobre os apontamentos feito contra a licitante no processo licitatório em 
referência: 

 
Os apontamentos referentes a certidões vencidas do Município, do 

CREA, profissionais, e a falência e concordata nós causo espanto é dúvida: 
 

 
 
A licitação em questão foi inicialmente marcada para o dia 

10/06/2021, em seguida foi adiada para 30/06/2021 e finalmente 
marcada e realizada em 13/07/2021.  

Para todas as datas marcadas foi enviado documentação via correio 
ou transportadora. A documentação da primeira data marcada dia 
10/06/2021 realizamos a retirada dos nossos envelopes.  

Já os envelopes do dia 30/06/2021 não foi retirado, mas enviamos 
novamente documentação para data do dia 13/07/2021 justamente pelo 
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motivo de haver certidões vencidas e declaração com data anterior a data 
do certame.  

Em nossos envelopes consta etiquetas com a data e hora de 
realização de licitação, conforme abaixo: 

 

 
 

Solicitamos que a comissão nós informe se o envelope aberto consta 
na etiqueta dele a data do dia 13/07/2021, caso não seja essa data, o 
envelope aberto foi o que enviamos para a data anterior agenda para 
realização da licitação, ou seja, data do dia 30/06/2021, não sendo a 
documentação correta para a licitação. 

 
Já a questão do vínculo do engenheiro, houve uma falta de atenção, 

porque o engenheiro responsável e detentor dos atestados da empresa é 
o sócio proprietário e a comprovação de vinculo é feita através do 
contrato social. 
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