
           

 

 

RECURSO ADMINISTRATIVO 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 019/PMS/2022 
PREGÃO ELETRONICO Nº 050/PMS/2022 
 
Objeto: Contratação de empresa(s) habilitada(s) para locação de Veículos (Caminhões Basculantes, 
Caminhão, Caminhonetes, Carros populares e Motos 150 cilindradas) destinadas a prestar serviços ao 
município de Sapucaia – Pará 
 
A empresa Manancial Locações & Serviços LTDA, com cede na rua sossego Qd. 03 Lt 02 bairro montes belos 
município de Canaã dos Carajás –Pará. CNPJ: 44.614.096/0001-53, neste ato representado pelo sr Matheus 
Victor de Paula Machado, brasileiro solteiro empresário, com residência na rua da torre numero 408 bairro 
centro município de Canaã dos Carajás – Pará inscrito no CPF: 026.679.951-55 RG: 5159935/SSPGO propõe a 
prefeitura municipal de Sapucaia – Pará através so presente RECURSO ADMINISTRATIVO vem mui 
respeitosamente e em cumprimento as legislações que norteiam os procedimentos de licitação já 
descriminados  e referenciados no edital e anexos do certame e em epígrafe, vem impetrar com RECURSOS 
ADMINISTRATIVO para resguardar o direito que li convêm, conforme se segue. 
 
 
Após o período de análises dos documentos de Habilitação anexados no Portal de Compras Públicas, a 
Pregoeira utilizando a plataforma do Portal de Compras Públicas, através do chat local, DECIDIU no dia JHS 
SERVIÇOS e no mesmo dia 18/10/2022, às 14:05:43 - Sistema - Para o item 0002 foi habilitado e declarado 
vencedor o fornecedor RUBENS VALADAO SILVA e para os demais itens da presente licitação, conforme Ata 
de sessão do certame em epígrafe, porém após o representante da empresa RECORRENTE decidiu entrar 
com o pedido de interposição de recursos com base no Edital e nas Leis que norteiam os processos de 
licitações, demonstrando nesse RECURSO ADMINISTRATIVO os motivos elementares que são suficientes para 
a DESCLASSIFICAÇÃO/DESABILITAÇÃO das empresas JHS SERVIÇOS e RUBENS VALADAO SILVA, observando 
que o nome de cadastrado no CNPJ é R V S TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI, conforme relata a seguir. 
 
A empresa RUBENS VALADAO SILVA, observando que o nome de cadastrado no CNPJ é R V S TRANSPORTES 
E SERVICOS EIRELI apresentou/anexou juntos aos documentos anexados no Portal o de Compras Públicas o 
1º TERMO DE CONSLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUITIVO R V S TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ 
40.958.203/0001-00, datado do dia 13 de agosto de 2021, porém o mesmo documento foi protocolado na Junta 
Comercial do estado do Pará – JUCEPA, no dia 03/08/2021, data anterior à data descrita no Termo de 
Consolidação, sendo que a empresa recorrida, mesmo que a recorrida tenha recebido o Registro e 
Arquivamento no dia 24/08/2021, observa que houve um princípio de dolo por parte da empresa na confecção 
do documento citado. 
 
A empresa RUBENS VALADAO SILVA, observando que o nome de cadastrado no CNPJ é R V S TRANSPORTES 
E SERVICOS EIRELI apresentou a certidão Positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos 
federais e à dívida ativa da união, maculada/adulterada, pois ao verificar a autenticidade da referida 
Certidão no portal descrito na Certidão maculada/adulterada não é possível a confirmação da autenticidade, 
e a Certidão maculada/adulterada teve adulteração explícita na confecção do timbre da Receita Federal do 
Brasil, órgão emitente da referida Certidão, assim observa que a empresa usou de má fé, causando crime de 
falsidade ideológica conforme está previsto no artigo 299 do Código Penal. 
 



           

 
A RUBENS VALADAO SILVA, observando que o nome de cadastrado no CNPJ é R V S TRANSPORTES E 
SERVICOS EIRELI empresa apresentou a Proposta Realinhada com as descrições dos veículos objetos dos 
Itens 07 e 08 que não atende as exigências do Edital e seus anexos, pois não existe o veículo referido na 
linha de fabricação da MARCA/ FABRICANTE e nos Itens 12 a 21 as descrições dos veículos constantes da 
Proposta de Preços Realinhada da empresa recorrida são inteiramente divergentes do Edital e seus anexos, 
assim não atende as especificações do Edital. 
 
A princípio a empresa JHS ENGENHARIA LTDA CNPJ 36.003.255/0001-55 não apresentou/anexou junto aos 
documentos anexados no Portal o de Compras Públicas a PROPOSTA E PREÇOS REALINHADA, exigida no 
Edital tem 8 DA PROPOSTA DE PREÇOS, sub item 8.1 Declarada a empresa vencedora ao final da fase de 
lances, o licitante detentor da melhor oferta deverá encaminhar a proposta de preços realinhada de forma 
digitalizada no prazo de até 2 (Duas) horas, contados a partir da declaração de vencedor, no campo 
adequado para tal, disponível no site www.portaldecompraspublicas.com.br, contendo os valores (unitários e 
totais), descrição contendo especificação detalhada, unidade de fornecimento, marca e o valor deverá ser 
igual ou menor ao lance vencedor. 8.1.1 Dentro do prazo de 2 (Duas) horas poderão ser remetidos, por 
iniciativa da licitante, tantos quantos forem os documentos complementares ou retificadores afetos a sua 
Proposta de Preços. 8.1.2 Em caso de qualquer ocorrência que impeça a inserção da proposta realinhada 
e/ou de documentos de habilitação, na devida plataforma digital, a empresa vencedora deverá solicitar via 
chat da plataforma digital o envio dos referidos documentos por e-mail dentro do prazo estabelecido de 2 
(Duas) horas. 8.1.3 A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, após transcorrido o prazo de 2 
(Duas) horas, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer alegação, o envio da Proposta de 
Preço ou de qualquer outro documento complementar ou retificador ou que deveria ter sido remetido 
juntamente com a proposta, sendo realizado, pela Pregoeira, o registro da não aceitação da proposta, e a 
convocação da próxima licitante. 8.1.4 Os prazos que se referem o item 8.1 não serão prorrogados. 
 
COM ESSE FATO A EMPRESA JÁ DEVERIA TER SIDO INABILITADA  
 
A empresa JHS ENGENHARIA LTDA CNPJ 36.003.255/0001-55 não apresentou/anexou junto aos documentos 
anexados no Portal o de Compras Públicas o exigido no Edital 9.5 Qualificação Técnica: 9.5.1. A comprovação 
da qualificação técnica deverá ser feita através de apresentação de no mínimo 01 (Um) atestado de 
capacidade técnica fornecida por órgão público ou privado... os Atestados de Capacidades Técnicas 
apresentados pela empresa recorrida não discrimina quantidades dos serviços para a soma dos 
quantitativos de experiência da empresa, também observa que nos Atestados apresentados as empresas 
emitentes descreveram o nome da empresa detentora dos Atestados o nome JHS SERVIÇOS CONSTRUÇÕES 
E TERCEIRIZAÇÃO, mas observa que esse nome da empresa foi alterado no dia 04/08/2022, data bem 
posterior às datas dos Atestados de Capacidades Técnicas, assim os Atestados de Capacidades Técnicas não 
tem valor jurídico não cumpre as exigência do Edital. 
 
CONCLUSÃO 
Diante dos motivos acima expostos, conforme comprovado através dos documentos apresentados pela 
empresa ora recorrida, a recorrente REQUER as DESCLASSIFICAÇÕES/DESABILITAÇÕES das empresas JHS 
ENGENHARIA LTDA CNPJ 36.003.255/0001-55 e RUBENS VALADAO SILVA, observando que o nome de 
cadastrado no CNPJ é R V S TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI, no presente processo por apresentarem os 
documentos de habilitações acima elencados em desacordos com as exigências do Edital e nas legislações 
vigentes, e para não ferir os princípio da legalidade, isonomia, vinculação ao instrumento convocatório, 
competitividade e julgamento objetivo, da moralidade e da tempestividade em processos de compras pela 
administração pública; e para a continuidade dos procedimentos e conclusão do presente certame. 



           

 
Requer ainda que qualquer decisão proferida seja fornecida as fundamentações jurídicas conforme prevê o 
inciso VII do artigo 2° da Lei 9.784/99. Assim decidindo, Vossa Senhoria estará produzindo a desejada e 
lídima Justiça e praticando o melhor bom senso administrativo. 
 
REQUER o processamento do presente recurso, com sua remessa autoridade superior, para que proceda ao 
seu julgamento legal conforme as prerrogativas edilícias e nas legislações vigentes que norteiam os 
procedimentos de licitação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21/10/2022 Canaã dos Carajás - Pará 
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