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KÁTIA SILVA SANTOS SANTIAGO - ME, sob CNPJ n° 
11.606.280/0001-00, situada na Av. Manuel Franco, n.º 668, Bairro Nova 
Brasília -Ji-Paraná/RO, neste ato representado pela sua Representante Legal, 
a senhora Detanea Pereira de Souza Meissen, casada, Procuradora, portadora 
do RG n.º 746.629 SSP/RO e inscrita no CPF/MF n.º 693.806.192-00, residente 
e domiciliado na Rua Capitão Sílvio, 558, Centro – Ji-Paraná/RO, já 
devidamente qualificada nos autos, com fundamento nos Arts 5°, XXXIV e LV, 
“a” e 37, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil, combinados 
com as determinações contidas na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e 
demais dispositivos legais pertinentes à matéria, vem, perante Vossa Senhoria, 
interpor apresente Recurso. 

 
Como medida de J U S T I Ç A! 

 

Nestes termos, 

 

Pede e espera deferimento, 

 
Detanea Pereira de Souza Meissen  
Representante Legal 
CNPJ/MF sob o nº 11.606.280/0001-00 
RG n.º 746.629 SSP/RO 
CPF/MF n.º 693.806.192-00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Á INCLITA SENHORA LIDIANE SALES GAMA MORAIS - 

PREGOEIRA – SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES - SML 

 
 
 

Actori incumbit onus probandi 

 
 
 
 
 

KÁTIA SILVA SANTOS SANTIAGO - ME, sob 
CNPJ n° 11.606.280/0001-00, situada na Av. Manuel Franco, 668, 
Bairro Nova Brasília-Ji-Paraná/RO, neste ato representado pela sua 
Representante Legal, a senhora Detanea Pereira de Souza 
Meissen, casada, Procuradora, portadora do RG n.º 746.629 
SSP/RO e inscrita no CPF/MF n.º 693.806.192-00, residente e 
domiciliado na Rua Capitão Sílvio, 558, Centro – Ji-Paraná/RO, já 
devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em 
epígrafe, vem à presença de Vossa Senhoria, por seu 
representante legal infra-assinado, vem, respeitosamente, com 
supedâneo no 11.1 do Instrumento convocatório e principalmente, 
com base no Art. 26 do Decreto 5.450 de 31 de Maio de 2005 e 
da CONSTITUIÇÃO FEDERAL "art. 5º (...) XXXIV, interpor o 
presente; 
 
 
 

 

RECURSO ADMINISTRATIVO,  

 

 

contra a decisão dessa digna Comissão de Licitação que julgou 

habilitada as licitantes LUCAS ARAUJO PASSOS e a empresa PORT COMPANY 

ATIVIDADE FISICO, apresentando no articulado as razões de sua 

irresignação.  

 

 

 



 

 

I – DOS FATOS SUBJACENTES 

 

Acudindo ao chamamento dessa Instituição para o certame licitacional 

susografado, a recorrente e outras licitantes, dele vieram participar. 

 

 

 

Sucede que, após a análise da documentação apresentada pelos 

licitantes, a Comissão de Licitação culminou por julgar habilitada a 

empresa LUCAS ARAUJO PASSOS e a empresa SPORT COMPANY 

ATIVIDADE FISICO, ao arrepio das normas editalícias. 

  

II – DAS RAZÕES DA REFORMA 

 

De acordo com Edital da licitação em apreço, estabelecido ficou, 

entre outras condições de participação, que as licitantes deveriam 

apresentar toda documentação conforme item 10. HABILITAÇÃO, do 

Edital. 

Irregularidades que seguem; 

 

A empresa SPORT COMPANY ATIVIDADE FISICO não apresentou o 
balanço autenticado conforme item, 10.5.1 e sub item 10.5.4, conforme 
segue; 

 

 

 

 



 

A empresa SPORT COMPANY ATIVIDADE FISICO deixou ainda de 

apresentar   a prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas 
Juridicas, conforme item, 10.3 letra b) conforme segue; 

 

A Comissão de Licitação, sem maiores considerações, acabou por 

aceitar esta estapafúrdia alegação, reputando cumprida a exigência 

de que se cogita. 

 

Passamos para análise dos documentos enviados pela empresa LUCAS 

ARAUJO PASSOS; 

Conforme registrado nos e-mail encaminhados entre essa comissão e a empresa 

citada, os documentos oportunos foram enviados pela empresa convocada 

incompletos; 

Data e hora do envio; 

Em seg, 10 de jun de 2019 às 13:05, Master Empreendimentos 

<masterecm@outlook.com> escreveu:   

 

 

mailto:masterecm@outlook.com


 

 

 

Passando se duas horas após o envio esta comissão escreveu; 

 

 

Sendo que a empresa não solicitou a prorrogação do prazo de envio 

da habilitação, conforme chat mensagem o prazo findar-se as 15:11:21 

horas do dia 10/06/2019. 

10/06/2019 às 13:11:21 Pregoeiro 

LUCAS:Conforme autoriza o item 6.1 do 

Edital, convoco para o envio de documentos 

de habilitação e proposta de preços ajustada ao 

lance final, para o e-mail 

pregoes.sml@gmail.com, no prazo de 02 

(horas), sob pena de desclassificação. 

 

 

Após o prazo legal do envio a mesma encaminhou o e-mail a 

documentação complementar solicitado por esta comissão; 

 

 



Mesmo enviando a documentação solicitada, esta empresa não 

cumpriu com a habilitação deste citado edital; 

 

 A procuração dando poderem para o sr. Jorge Luis, não tem 
validade, pois não foi assinado pelo sócio ADMINISTRADOR e NÃO 
TEM FIRMA RECONHECIDA; 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 O ATESTADO NÃO TEM FIRMA RECONHECIDA; por se tratar de 
empresa privado, conforme consulta no CNPJ informado no atestado 
>>>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  306-9 - Fundação Privada  

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 BALANÇO INCOMPLETO E PAGINAS (índices e DRE) FORA DO LIVRO, 
SEM RECONHECIMENTO NA JUNTA COMERCIAL.  

 

 

 

 

 

Conforme documento anexado acima, podemos comprovar que os 

índices não fora registrado e não compõe o livro diário, pois foi emitido 

as 17:24:15 do dia 10/06/2019, e não tem assinatura do contador. 

 

 

É sabido de todos que a prova do cumprimento de toda e qualquer 

exigência editalícia deve ocorrer na época oportuna, não podendo 

relegar-se para o futuro a apresentação de documento que deveria 

integrar o envelope pertinente à habilitação. 



 

Aliás, o § 3°, do art. 43, da Lei n° 8666/93, deixa patente a 

impossibilidade de ser incluído documento posteriormente à fase 

apropriada. 

 

De outra parte, a conduta voltada à aceitação de apresentação de 

documento de forma extemporânea viola o princípio da isonomia que 

deve presidir todo e qualquer procedimento licitatório ( art. 3°, da Lei n° 

8666/93 ). 

 

III – DO PEDIDO 

 

De sorte que, com fundamento nas razões precedentemente aduzidas, 

requer-se o provimento do presente recurso, com efeito para que seja  

anulada a decisão em apreço, na parte atacada neste, declarando-se 

as empresas LUCAS ARAUJO PASSOS e SPORT COMPANY ATIVIDADE 

FISICO, inabilitada para prosseguir no pleito. 

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, 

observando-se ainda o disposto no § 3° do mesmo artigo. 

Como medida de J U S T I Ç A! 
 
 
 
 

Ji-Paraná/RO, 28 de Junho de 2019. 
 
 

 
 

Detanea Pereira de Souza Meissen  
Representante Legal 

CNPJ sob o nº 11.606.280/0001-00 
RG n.º 746.629 SSP/RO 
CPF n.º 693.806.192-00 

 


