PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 182/2019/CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 27674/2016.
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER – SEMDEL
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para conclusão da obra de construção de
campo de futebol e vôlei de areia localizado à Rua 14, s/nº, Cohatrac III.
JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
I - DAS PRELIMINARES
Trata-se de Recurso Administrativo interposto tempestivamente, interposto, pela licitante, MULT
SERVIÇOS E CONTRUÇÕES, CNPJ 10.953.540/0001-43 doravante denominada RECORRENTE
devidamente qualificada nas peças iniciais, por meio dos seus respectivos representantes legais com
fundamento no art. 4º, inciso XVIII, da Lei 10.520/02, em face da decisão do Pregoeiro que a
INABILITOU.
O Pregoeiro, designado pela Portaria n.º 19, de 20 de agosto de 2019, publicada no D.O.M de
20/08/2019 , em cumprimento ao disposto no inciso VII, do artigo 11, do Decreto 5.450/05, recebeu e
analisou as razões de recurso da Recorrente, declarada INABILITADA para o Pregão em tela, de forma
a proferir sua decisão sobre o recurso administrativo.
Informamos ainda que a empresa VECTOR MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE – EIRELLI
CNPJ 14.380.376/0001-83, manifestou em sessão o interesse de interpor recurso, porém não impetrou a
Petição fundamentando as manifestações, impossibilitando assim o julgamento por parte deste
Pregoeiro.
II – RESUMO DAS RAZÕES DO RECURSO ADMINISTRATIVO
Em 14 de novembro de 2019, a empresa MULT SERVIÇOS E CONTRUÇÕES, apresenta
o memorial com suas razões recursais, em síntese, que:
I – A empresa MULT SERVIÇOS E CONTRUÇÕES, alega que apresentou atestado de
capacidade técnica operacional com complexidade superior ao do objeto do certame.
III – DAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS:
Não foram apresentadas CONTRARRAZÕES.
IV – DA ANÁLISE DO MÉRITO
Após a devida análise e cotejamento das informações trazidas à Administração pela empresa
MULT SERVIÇOS E CONTRUÇÕES, em se tratando o motivo da INABILITAÇÂO uma
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questão técnica, este Pregoeiro que subscreve o presente julgamento optou por enviar o presente
pleito para apreciação de servidor qualificado da Secretaria demandante, sendo prontamente
atendido com o PARECER TÉCNICO retro assinado pelo Engenheiro Civil José Wagner de A.
França – CREA-MA 110514047-4, verificando-se existir fatos ou argumentos novos aptos a ensejar
a revisão do entendimento a respeito da INABILITAÇÃO da empresa MULT SERVIÇOS E
CONTRUÇÕES.
A empresa ora recorrente foi declarada INABILITADA para o presente Certame por não
apresentar Atestado de capacidade técnica, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, que comprovem ter o licitante fornecido satisfatoriamente os materiais ou serviços
pertinentes e compatíveis com o objeto desta licitação, porém de acordo com o Parecer Técnico
retro, ao comparar a planilha orçamentária do edital em sua volumetria de quantidade, e
características, suas similaridades na complexidade tecnológica e operacional, o atestado de
capacidade técnica apresentado pela empresa MULT SERVIÇOS E CONTRUÇÕES, é
pertinente, compatível e até mesmo superiores ao objeto ora licitado.
4.1. Considerações finais do PREGOEIRO
Cabe, agora, enumerar os fatores que ganharam ênfase no julgamento que
faz este PREGOEIRO:
É argumento que sensibiliza, também, o PREGOEIRO a evocação do
artigo 3.º, da Lei n.º 8.666/93, quando conceitua licitação como o
processo destinado a garantir o princípio da isonomia e a busca da
proposta mais vantajosa para a Administração.
Há que se pensar, a fim de fazer julgamento justo, nos princípios
correlatos que comparecem na legislação do pregão, mormente no
Decreto Federal n.º 3.555/2000 e no Decreto Municipal n.º
28.970/2006: celeridade, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade,
competitividade, justo preço, seletividade e comparação objetiva das
propostas.
Percebe este PREGOEIRO a necessidade de RECONSIDERAR sua
decisão, diante de todas as evidências apresentadas. É de bom alvitre
recorrer ao que dispõe o artigo 44 da Lei 8.666/93, ipsis litteris, que ora
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repetimos: No julgamento das propostas, a Comissão levará em
consideração os critérios objetivos definidos no edital ou convite, os
quais não devem contrariar as normas e princípios estabelecidos por
esta Lei. (grifo nosso)
V - DECISÃO:
Conhecer o recurso impetrado pela empresa MULT SERVIÇOS E CONTRUÇÕES,
para, no mérito, julgar PROCEDENTE reconsiderando a decisão do PREGOEIRO que a
INABILITOU pelas razões apresentadas, declarando a empresa MULT SERVIÇOS E
CONTRUÇÕES do pregão HABILITADA E VENCEDORA, e na forma da legislação vigente, o
Pregoeiro decidiu ADJUDICAR o objeto da licitação à MULT SERVIÇOS E CONTRUÇÕES,
CNPJ: 10.953.540/0001-43 com o valor de R$ 61.713,81 (sessenta e um mil, setecentos e treze
reais e oitenta e um centavos). Por fim, submetemos o certame à Autoridade Competente para fins
de homologação, se assim julgar conveniente.
Pela notificação da RECORRENTE e demais interessados acerca do julgamento de suas
razões.
Por oportuno submeto o presente processo,
São Luís, 05 de dezembro de 2019.

Marcelo de Abreu Farias Costa
Pregoeiro
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