
 

Endereço: Rua Rio Branco, sn Vale Itacaiunas Lote 04 Quadra 38 Sala, Bairro: Vale Itacaiunas, Telefone: (94) 99133-4712 Email: 
riopretotransportes015@gmail.com CNPJ: 23.054.972/0001-64, Insc. Est.15.496.193-0. CEP 68.503-170 

 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 020/2022  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022/SRP 

 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) HABILITADA(S) PARA FORNECIMENTO POR ITEM (KM 

RODADOS/ TRANSPORTE ESCOLAR) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE 

ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO ESCOLAR EM 

SAPUCAIA – PARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE 

DESTE EDITAL. 

 
A empresa RIO PRETO TRANSPORTE E EMPREENDIMENTOS EIRELI, localizada à Rua Rio Branco, s/n, 
Bairro: Vale do Itacaiunas, lote 04 quadra 38 sala C, na cidade Marabá no Estado do Pará. CNPJ: 
23.054.972/0001-64, Inscrição Estadual nº 15.496.193-0, neste ato representada pelo o sr. Jorge André 
Fernandes de Souza, brasileiro, solteiro, empresário, residente no e domiciliada à Rua rio Branco, quadra 
38, lote 04, bairro: Vale do Itacaiunas, na cidade de Marabá no estado do Pará, portador do RG nº 
7795498 PC/PA e CPF: 020.954.622- 03, E-mail: riopretomaraba@gmail.com, propõe   à   Prefeitura    
Municipal    de    Sapucaia – PA, através do presente RECURSO ADMINISTRATIVO, vem mui 
respeitosamente e em cumprimento às legislações que norteiam os procedimentos de licitação já 
discriminados e referenciados no Edital e anexos do certame em epígrafe, vem impetrar com RECURSOS 
ADMINISTRATIVO para resguardar o direito que li convêm, conforme se segue: 
 
I – DA TEMPESTIVIDADE 
 
A empresa ora recorrente inicia com relatos já constantes na plataforma do Portal de Compras Públicas 
onde a licitação está sendo realizada de forma eletrônica com diálogo via chat, que no dia 17/10/2022 
às 11:36:39 - Sistema - Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RUBENS 
VALADAO SILVA, observando que o nome de cadastrado no CNPJ é R V S TRANSPORTES E SERVICOS 
EIRELI, e para os demais itens (01 a 11) da presente licitação, após decisão/outorga da Pregoeira, que 
no mesmo dia 17/10/2022 às 11:36:58 - Sistema - A data limite de intenção de recursos foi definida 
pelo pregoeiro para 17/10/2022 às 11:56, onde no mesmo dia 17/10/2022 às 11:40:31 - Sistema - O 
fornecedor RIO PRETO TRANSPORTE E EMPREENDIMENTOS EIRELI - MEI declarou intenção de 
recurso para o item 0001 e demais itens do presente processo, conforme discriminado no chat do Portal 
de Compras Públicas, onde no mesmo dia 17/10/2022 às 12:43:33 - Sistema - Intenção de recurso foi 
deferida para o item 0001 e no mesmo dia 17/10/2022 às 12:43:47 - Sistema - Intenção de recurso foi 
deferida para o item 0002, decisão outorgada pela digna Pregoeira após análise dos documentos 
anexados na plataforma citada pelo representante da empresa ora habilitada, porém, conforme se 
depreende dos procedimentos e   cumprindo o que prevê no Art. 4º, inciso XVIII da Lei 10.520/2002, 
conforme Edital e o que se segue: 
 

10. ESCLARECIMENTO, IMPUGNAÇÕES E RECURSOS 

ADMINISTRATIVOS.  

10.2. Conforme previsto no art. 4º, XVIII, da Lei Federal 

nº 10.520/2002, no art. 44 do Decreto Federal n° 

10.024/2019, declarado o vencedor qualquer licitante 

poderá manifestar imediata e motivadamente a 

intenção de recorrer, através de formulário próprio do 
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sistema eletrônico, explicitando sucintamente suas 

razões, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) 

dias para apresentação das razões do recurso, ficando 

os demais licitantes desde logo intimados para 

apresentar contrarrazões em igual número de dias, que 

começarão a correr do término do prazo do recorrente, 

sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  

10.2.1. As razões e contrarrazões deverão ser 

encaminhadas por meio eletrônico, através do portal 

www.portaldecompraspublicas.com.br ou protocolando 

o documento original no Departamento de Licitações, 

localizado no PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO.  

10.2.2. A intenção motivada de recorrer é aquela que 

identifica, objetivamente, os fatos e o direito que a 

proponente pretende que sejam revistos pela Pregoeira. 

Cabe informar à digna Pregoeira que a empresa recorrente decide protocolar o presente recurso on line 

via Portal de Compras Públicas para agilidade e melhor transparência nos procedimentos já em 

andamento do presente processo de licitação. 

A Pregoeira em cumprimento aos ditames da legislação e do Edital que norteia as normas para 

legalização do presente certame deferiu o pedido de impetrar com recurso da empresa recorrente, 

conforme discriminado via chat e acima no presente expediente, para proceder no prazo legal e com as 

manifestações que se segue. 

II – DOS FATOS 

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 

17/10/2022 às 11:36:39 - Sistema - Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor 

RUBENS VALADAO SILVA, observando que o nome de cadastrado no CNPJ é R V S TRANSPORTES E 

SERVICOS EIRELI e para os demais itens (01 a 11) 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, demonstarndo nesse RECURSO ADMINISTRATIVO os motivos elementares que são 

suficientes para a DESCLASSIFICAÇÃO/DESABILITAÇÃO da empresa 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 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. 
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A empresa 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 empresa apresentou o Balanço Patrimonial de forma divergente das exigências do Edital, pois 

os documentos constantes das página 33 a 39 do arquivo anexado n Portal de Compras Públicas não foi 
Registrado, nem Protocolado e nem Arquivado na Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA, pois ao 
verificar a autenticidade do Arquivamento, do Protocolo e da Chancela não tem nenhum procedimento 
verídico do documento da empresa recorrida, observa , assim observa que a empresa usou de má fé, 
causando crime de falsidade ideológica conforme está previsto no artigo 299 do Código Penal. 

 

IV – DA CONCLUSÃO 

Diante dos motivos acima expostos, conforme comprovado através dos documentos apresentados pela 

empresa ora recorrida, a recorrente REQUER a DESCLASSIFICAÇÃO/DESABILITAÇÃO da empresa 

RUBENS VALADAO SILVA, observando que o nome de cadastrado no CNPJ é R V S TRANSPORTES E 

SERVICOS EIRELI, no presente processo por apresentar os documentos de habilitação acima elencados 

em desacordo com o exigido no Edital e na legislação vigente, 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 a autoridade superior, para que proceda 

ao seu julgamento legal conforme as prerrogativas editalícias e nas legislações vigentes que norteiam os 

procedimentos de licitação. 

 

Nestes Termos, pede e Espera Deferimento. 

Marabá – PA 19 de Outubro de 2022. 

 

 

________________________________________________________________________ 
RIO PRETO TRANSPORTE E EMPREENDIMENTOS EIRELI 

JORGE ANDRÉ FERNANDES DE SOUZA 
RG Nº 7795498 PC/PA 
CPF: 020.954.622-03 

PROPRIETARIO 
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