
RECURSO - CONTRARRAZÕES 

 

Cuiabá, 22 de Março de 2018. 

 

Ilustríssimo Senhor, Presidente da Comissão de Licitação. 

 

Ref.:  TOMADA DE PREÇO N° 02/2018. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 

MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA APLICAÇÃO 

DE LAMA ASFALTICA GROSSA (GRANULOMETRIA III E IV) EM RUAS E AVENIDAS 

NO MUNICIPIO DE GUIRATINGA 

 

A S. A. LIMA CONSTRUÇÕES LTDA -EPP, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ/MF sob nº  13.908.247/0001-52, com sede na ( Rua dois, 

quadra 09, lote 12, bairro São José, na cidade de Cuiabá,  estado de  Mato 

Grosso, por seu representante legal infra assinado, tempestivamente, vem, com 

fulcro na alínea  “  a  “, do inciso I, do art. 109, da Lei nº 8666 / 93, à presença de  

(Vossa Excelência ou Vossa Senhoria), a fim de interpor 

 

 

Da Admissibilidade e Legetimidade,  

  Consoante o disposto no preambulo do Edital em tela ‘será regida pela Lei 

Federal nº 8.666 de 21 de Junho de 1993 e suas alterações e pelas condições estabelecidas 

neste Edital’, trazemos a comento: 

 

Capítulo V 

DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 



Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem: 

 

I recurso,  

No prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de: 

a) habilitação ou inabilitação do licitante; 

(...) 

§ 1o A intimação dos atos referidos no inciso I, alíneas "a", "b", "c" e "e", deste artigo, excluídos os 

relativos a advertência e multa de mora, e no inciso III, será feita mediante publicação na imprensa 

oficial, salvo para os casos previstos nas alíneas "a" e "b", se presentes os prepostos dos licitantes 

no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos 

interessados e lavrada em ata. 

§ 2o O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" do inciso I deste artigo terá efeito suspensivo, podendo 

a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir ao 

recurso interposto eficácia suspensiva aos demais recursos. 

§ 3o Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugnálo no prazo 

de5 (cinco) dias úteis. 

§ 4o O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a 

qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, 

fazêlo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 

§ 5o Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre sem 

que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado. 

(...) 

Desta forma aceitamos como consoantes com a Legislação aplicada todos os 

procedimentos em curso até então. 

RECURSO ADMINISTRATIVO,  

 

Contra a decisão dessa digna Comissão de Licitação que HABILITOU a 

concorrente AIRTON CASOLA, demonstrando os motivos de seu inconformismo 

pelas razões a seguir articuladas: 

 



 

I – DAS RAZÕES DA RECORRENTE 
 

Acudindo ao chamamento dessa Instituição para o certame licitacional 
susografado, a recorrente veio dele participar com a mais estrita 

observância das exigências editalícias. 
 

Ocorre que a empresa ACL (AIRTON CASOLA) apresentou um acervo de 

capacidade técnica com prazos não compatíveis com a realidade para executar 

os serviços descriminados no mesmo. 

Ora ele menciona a execução de 180.000 m² de imprimação e aplicação de capa 

selante (micro revestimento de lama asfáltica), mas como técnicos sabemos que 

somente a aplicação do CM-30 é necessária à cura com 72 horas para posterior 

aplicação do pavimento, onde já somadas às horas teremos três dias de cura. 

Outro fato seria se dividirmos o total 180.000M² / 7 DIAS = 25.714,28M² / DIA 

uma quantidade muito superior ao aplicado comumente por uma usina em um 

dia de serviços sem nenhum problema ou falta de material. 

Ocorre que o acervo apresentado pela empresa tem um período apenas de 7 

DIAS corridos para a execução de todos os serviços, prazo este que não condiz 

com a realidade para a devida e perfeita execução dos serviços descriminados 

no acervo. 

Outra coisa que nos chama atenção ele fala em capa selante, como sabemos a 

capa selante comumente é feita com 50 % RR2C e 50% Água, não deixa claro se 

foi realizado capa selante com aplicação de lama asfáltica. 

 

II – DO PEDIDO 
 

Na esteira do exposto, requer-se seja analisado com mais critério o item citado 

a cima e que constatado irregularidade seja julgado provido o presente recurso, 



com efeito para que, reconhecendo-se a ilegalidade da decisão hostilizada, 

como de rigor seja julgada inabilitada a empresa AIRTON CASOLA. 

Outrossim, lastreada nas razões recursais, requer-se que essa Comissão de 

Licitação reconsidere sua decisão e, na hipótese não esperada disso não 

ocorrer, faça este subir, devidamente informado, à autoridade superior, em 

conformidade com o § 4°, do art. 109, da Lei n° 8666/93. 

Nestes Termos P. Deferimento 

 

Cuiabá, 22 de Março de 2018. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                         ______________________________ 

       S.A. LIMA CONSTRUÇÕES LTDA – EPP 
CNPJ/MF 13.908.247/0001-52 

FELIPE AUGUSTO DE LIMA SIQUEIRA 

Sócio administrador 

CPF: 038.285.521-37 

RG: 2211181-6 SSP/MT 
 


