ESTADO DO MARANH^O
MUNIcipIO DE PACO DO LUMIAR

DECIS^O EM RECURSO ADMINISTRATIVO

Ref. TOMADA DE pREeos NO. 01/2021.
PROC. ADM. N° 3197/2021

OBJETO= Contratagao de empresa de engenharia para execugao dos servigos de
pavimentaeao rigida em concreto armado em vias urbanas localizadas nos bairros: Maiobao,
Pau Deitado e Pindoba no Municipio de Paeo do Lumiar/MA.

INTERESSADO:

Empresa

ARNO

ENGENHARIA

E

CONSTRueA0

LTDA,

CNPJ:

23.533.344/0001-61 -RECORRENTE.

Vistos e examinados.

Vieram os autos a esta Autoridade Competente para analise do recurso interposto pela
empresa licitante ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA contra a decisao proferida

pelo Presidente da Comissao Permanente de Licitaeao que a julgou inabilitada, diante do
nao atendimento ao requisito constante no item 7.2.3.3.1 exigido pelo Edital, baseado em

Parecer T6cnico emitido pelo engenheiro responsavel, bern como nos seguintes termos do
Despacho AIdrriihistrarfuo em alnexo.. "(. . .) verificou-se que a empresa ARNO ENGENHARIA

realizou servi?os de urbaniza?ao, pragas, constru?6es veriicais, pisos industriais, calgadas,
pavimento intertravado (bloquete),

porfem,

nao ha comprova?ao na constru?ao de

RUAS/RODOVIAS EM CONCRETO ARMADO, visto que esse tipo de construgao 6 diferente

da constru?ao de calgadas, pisos industriais e quadras poliesporiivas. Porfanto, suas
Cerfid6es de Acervo T6cnico nao sao compativeis com o OBJETO DA LICITA9AO (...)"

Desta forma, ap6s detida analise das raz6es do recurso administrativo interposto, e com
fundamento no comando legal estabelecido no art.109, §4° da Lei Federal n° 8.666/93 e em
razao das competencias delegadas pelo Decreto Municipal n° 3.086/2017,

DECIDO:

ACOLHER, por seus pr6prios fundamentos, a decisao do Presidente da Comissao

Permanente de

Licitaeao,

baseada

no

Parecer T6cnico exarado

pelo enge
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responsavel no sentido de manter a inabilitaeao da empresa ARNO ENGENHARIA E
CONSTRUCAO

LTDA

(CNPJ

n°

23.533.344/0001-61)

e

para,

no

m6rito,

julga-Io

lMPROCEDENTE.

Destarte, mantenho a decisao do Presidente da Comissao Permanente de Licitaeao, para
negar provimento ao recurso interposto pela licitante, confirmando os atos praticados ate o

momento, a fim de, como consequencia, manter a inabilitaeao da empresa recorrente e dar

continuidade

ao

presente

certame,

de

acordo

com

o julgamento

das

fases

de

credenciamento e habilitaeao realizado pelo Presidente da Comissao Permanente de
Licita?ao -CPL.

Desta forma, determino que seja dado continuidade aos atos licitat6rios, com a pfatica de
todos os demais atos administrativos necessarios a consecueao do procedimento licitat6rio
instaurado, ate sua final conclusao, em busca de cumprimento dos principios de vinculagao

ao instrumento convocat6rio, da isonomia, eficiencia e da celeridade processual, que devem
nortear todos os procedimentos licitat6rios.

E como decido.

De-se ciencia a Recorrente, bern como publicidade a presente decisao, em cumprimento ao
principios da publicidade e da legalidade, para que produza os respectivos efeitos legais.
Paeo do Lumiar,17 de setembro de 2021.

Secretaria Municipal de Administraeao e Finaneas

Prefeitura Municipal de Pa9o do Lumiar
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