PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO - SEMURH
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 220-37.881/2019 /SEMURH
PREGÃO PRESENCIAL N.º 120/2019/CPL
OBJETO: Contratação, pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação – SEMURH, de
empresa para prestação de serviços de consultoria técnica especializada, para proceder a
análise, orientação e emissão de parecer final de viabilidade técnica de 01 (um) estudo de
modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica, em conjunto com a Assessoria Técnica de
Parcerias Público- Privadas, visando o desenvolvimento de estratégias de gestão e moldura
institucional para formulação de políticas públicas voltadas à acomodação das atividades de
comércio popular dos ambulantes no Centro Histórico de São Luís – MA.
DECISÓRIO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 120/2019/CPL
Analisando o teor das informações prestadas, do Recurso Administrativo
interposto contra a decisão do Pregoeiro, e, dos demais elementos carreados aos autos, com
fulcro no art. 109 da Lei nº 8.666/93 e, do artigo 4º, inciso XVIII da Lei 10.520/2002, DECIDO:
1 – A MACIEL ASSESSORES S/S manifestou interesse em recorrer da habilitação
da empresa BC CONSULTORES LTDA;
2 – A Recorrente e a Contrarrazoante apresentaram suas razões recursais e as
contrarrazões tempestivamente;
3 – A MACIEL ASSESSORES S/S alegou, em síntese, que a empresa BC
CONSULTORES LTDA LTDA descumpriu o item 5 do Edital;
4 – Averiguando os autos constato que assiste razão ao Pregoeiro. O Balanço
Patrimonial apresentado atende os requisitos do Edital e da legislação licitatória pátria, pois
deste pode ser retirado o índice para averiguar se a empresa possui qualificação econômica
para se habilitar no certame, finalidade da sua exigência;
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5 – Assim, acertou o Pregoeiro em habilitar a empresa vencedora, bem como
manter a sua decisão após a interposição do recurso da empresa MACIEL ASSESSORES S/S,
atendendo plenamente o princípio da vinculação do instrumento convocatório, legalidade e
demais princípios previstos na Lei 8.666/1993, pois a empresa BC CONSULTORES LTDA atendeu
os requisitos do Edital;
DIANTE DAS RAZÕES ACIMA EXPOSTAS, SEGUINDO “IN TOTUM” A MENIFESTAÇÃO DA
COMISSÃO, DECIDO:
CONHECER do recurso interposto pela licitante MACIEL ASSESSORES S/S
CONSTRUTORA, para INDEFERIR O SEU PEDIDO, mantendo e seguindo a decisão do Pregoeiro,
ADJUDICANDO o objeto do certame a empresa BC CONSULTORES LTDA.
Em ato contínuo, determino que esta decisão seja publicada no site oficial da
Prefeitura de São Luís.
Cumpra-se. Certifique-se.

São Luís (MA), 08 de agosto de 2019.

MÁDSON LEONARDO ANDRADE SILVA
Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação – SEMURH

