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Processo Administrativo n' 55869/202í
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SECID

GRUPO SFTB CONSTRUçÃO LTDA

-

ME, pessoa jurÍdica de direito

privado, inscrita no CNPJ sob o no 63.567.820i000'1-80, com sede na Rua General Artur

Carvalho, no

06, Loja 0í, Turu, Sáo Luís - MA, CEP no 65.066-320,e-mail:

sftbcontato@hotmail.com, neste ato representada por seu administrador Severiano Tenório
Freire Britto, inscrito no CPF sob o no 137.285.553-04, vem, respeitosamente, à presença de
V. Sa., com fundamento no art. 109, inciso l, alínea "a", da Lei no 8.666/1993, interpor

RECURSO ADMINISTRATIVO

em face da decisáo proferida por essa douta Comissáo Setorial de Licitação que resuttou na

inabilitaçáo desta recorrente, publicada no D.O.U. e D.O.E.M.A no dia 2510812021 (quartafeira), o que faz animada nos fatos e fundamentos adiante exposlos.
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CABIMENTO E TEMPESTIVIDADE.
Consoante estabelece o art. 109, inciso l, alínea "a", da Lei no 8.666/1993,

dos atos da Admin,straÉo decorrentes da aplicação dêsta Lei cabem"recurso, no prazo de 5

(cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavntura da ata, nos casos de
habilitação ou inabilitação do licitante"

.
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no Diário Oficial do Estado

do

Maranháoe no Diário Oficial da Uniáo na data de 2510812021 (quarta-feiral.Deía feita, o

prazo de 05 (cinco) dias úteis subsequente para interposiÉo do recurso iniciou-se em
2610812021 (quinta-feira)

e encerrará no dia 0í/09/202í (quaÍta-feiral, razáo pela qual o

presente recurso é tempestivo.

II -DO EQUÍVOCO DA DECISÃO QUE INABILITOU O GRUPO SFTB CONSTRUçÃO
LTDA.

Da análise dos fundamentos constantes no decisório ora recorrido, vàse que

não assiste razáo, permissa venia, para manter-se a inabilitaçáo desta empresa licitante,
senáo vejamos.

É que, analisando-se o teor do Parecer Técnico elaborado pelo Sr. Joáo de
Luna Arruda Filho, assessor especial

-

gestáo de asfalto da SECID, vâse que ele aponta,

como motivos para a inabilitaçáo desta recorrente, inconformidade da planilha orçamentária
por ter apresentado percentuals sobre itens de maior relevância lécnica (itens 4.2 e 4.3), o
que, supostamente, contrariaria os itens 17.1.13 e o item 26.2'l do edital. Vejamos:
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Ocorre, contudo, que, ao contrário do que restou afirmado no referido parecer

técnico, os itens 4.2 (Base de solo melhorado coÍÍ

3olo

de cimento e mistura na pista com

material de jazida) e 4.3 (Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com

material de jazida) NÃo FoRArí coNsrDERADos

coMo sERvlÇos DE MAIoR

RELEVÂNCn TÉCNrcA pelo Edital, conforme discriminado no item 14.3.4 do instrumento
convocatório. conÍira-se:

l{.3.{. Comprovaçào de Aptidào de Dese peuho Técuico Operacional

da

Licitante- atravts de.â.testados ou Ceridôes fomecidos por pessoa de
direito pirblico ou pril'ado. deúdarucnre aveúado uo Conselho Regional
de Enguüuria e .{prononia - CREA ou no Colselho de .Arquitcrura e
Urbanismo - CAU. comprovando ter executado as qrmntidades núúmas
dos seguintes serüços. lnrritadas estas. exclrrsivaruente. às parcelas de
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Assim, ao contrário do que aduz a comissáo setorial de licitaçáo da SECID,

os itens 4.2 e 4.3 da planilha de subcontrataçáo da autora náo contemplam serviços
relevantes como dispóe o Edital em seu item 14.3.4, sendo premissa fática equivocadao

fundamento uülizado pêlâ CSL para indevidamente inabilita-la.
Desta feita, pugna-se a que seja dado provimento a este recurso, reformandose a decisão que inabilitou esta recorrente do certâme.
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Ante o exposto, requer, respeitosamente, o PROVIMENTO do recurso ora

interposto, mantendo-se

a empresa GRUPO SFTB

CONSTRUÇÃO LTDA devidamente

habilitada no certame.
Termos em que, pede deferimento

Sáo Luís

-

MA, 01de setembro de 2021
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