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RECURSO CONTRA INABILITAÇÃO DE EMPRESA POR APRESENTAR 

DOCUMENTO EM DESACORDO COM O EDITAL. 
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GONÇALVES DIAS, 05 de abril de 2021. 

Exmo. Sra. - Maria Edneude Moura Gomes, Presidente da Comissão de 

Licitação, CPL da Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias MA. 

Ref.: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 02/2021. 

J. A. C. EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

17.257.344/0001-83, Rua João Martins de Sousa, no 200-A, centro, CEP 65.680-

000, Passagem Franca MA, por seu representante legal infra assinado, 

tempestivamente, vem, com fulcro na alínea" a ", do inciso 1, do artigo 109, da 

Lei 0  8666/93, à presença de Vossa Senhoria, a fim de interpor: 

J. A. C. SÁ EIRELI 
CNPJ n.° 17.257.344/0001-83, Rua João Martins de Sousa n° 200 -A, Centro, Passagem 

Franca —MA, tel: (99) 98420 0795, E-mail: jacsaeireli@gmail.com  



RECURSO ADMINISTRATIVO, 

Contra a decisão dessa digna Comissão de Licitação que INABILITOU 

nossa empresa do referido certame. 

1— DOS FATOS SUBJACENTES 

Acudindo ao chamamento dessa Instituição para o certame licitacional 

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

Sucede que, na fase de análise da documentação, no dia 19 de março de 

2021, reuniram-se na sede da Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias, estado do 

Maranhão. A comissão permanente de licitações, sob a presidência da Sr.a  Maria 

Edneude Moura Gomes com a presença dos demais membros: Regilane do 

Nascimento Nunes Silva e Vicente de Paula Ribeiro para resultado do julgamento 

dos envelopes de habilitação da Tomada de Preços 002/2021. Finda a análise a 

comissão decidiu por inabilitar 3  empresas e habilitar apenas um concorrente. 

A empresa J. A. C. Eireli foi inabilitada por supostamente não atender o 

item 7.6.2 do edital: Certidão de Falência e Concordata vencida. Por ter sido 

emitida no dia 05 de fevereiro de 2020. 

De fato, o documento apresentado está datado conforme consta na Ata da 

reunião. Ocorre que tal situação aconteceu porque, no nosso estado, a confecção 

dessas certidões ainda segue um processo manual, humano. Desta forma, 

passível de erro. O equívoco se deu exatamente na data da certidão, mais 

J. A. C. SÁ EIRELI 
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precisamente no ano. Ou seja, o servidor responsável pela emissão do documento 

se equivocou na escrita do ano. 

Nota-se que esse tipo de erro é comum no início de cada ano. Acontece 

muito com o preenchimento de cheques. Soma-se a isso o fato de que tivemos um 

ano totalmente atípico em 2020. Um ano praticamente parado em todos os 

sentidos. O que pode ter contribuído para o equívoco do servidor. 

II— DAS RAZÕES DA REFORMA 

Entendemos a decisão da comissão pois não haveria como presumir tal 

erro. No entanto, a empresa J. A. C. Eireli solicitou do órgão a devida correção o 

que foi prontamente atendida no dia 22 de março de 2021. Comprovando a 

veracidade da validade da certidão. A data correta é 05 de fevereiro de 2021. 

Portanto, é uma certidão válida. 

Para comprovar o órgão emitiu um documento atestando que houve um 

equívoco na data. Desta forma, apresentamos esse documento em anexo que 

esclarece a dúvida. A inclusão posterior de documentos por parte da própria 

autoridade condutora do certame licitatório deverá ser admitida desde que seja 

necessária para comprovar a existência de fatos existentes à época da licitação. O 

que foi exatamente o que aconteceu. 

Ou seja, não estamos solicitando a inclusão de uma nova certidão regular. 

Estamos apenas esclarecendo uma informação de um documento que já estava 

presente no dia da realização da licitação. 

Havendo alguma falha formal, omissão ou obscuridade nos documentos 

de habilitação e/ou na proposta há um poder-dever por parte da Comissão de 

Licitação/Pregoeiro em realizar a diligência, superando-se o dogma do 

formalismo excessivo e prestigiando a razoabilidade e a busca pela eficiência, 

ampliação da competitividade e a proposta mais vantajosa para a Administração. 

Em seu art. 43, §3 0, dispõe a Lei n° 8.666/1993 ser "facultada à Comissão 

ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 
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processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que 

deveria constar originariamente da proposta". 

III - DO PEDIDO 

De sorte que, com fundamento nas razões precedentemente aduzidas, 

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

decisão da comissão. Se a comissão julgar necessário que se faça uma diligência 

ao Fórum da cidade de Passagem Franca MA para dirimir quaisquer dúvidas. E 

que a empresa J. A. C. Eireli seja considerada habilitada no certame e possa 

participar da fase de abertura de propostas. 

Outrossim, lastreada nas razões recursais, na hipótese não esperada da 

comissão não rever a sua decisão, que faça este subir, devidamente informado, à 

autoridade superior, em conformidade com o § 40, do art. 109, da Lei 0  8666/93, 

observando-se ainda o disposto no § 30 do mesmo artigo. 

Nestes Termos 

P. Deferimento 

Gonçalves Dias, 06 de abril de 2021.] 
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J. A. C. SA1RELI 
CNPJ/MF n.° 17.257.344/0001-83 

João Francisco Batista Lopes 
CPF n.° 460.141.013-49 

RG n.° 072387592020-9 SSP/MA 
Procurador 

J. A. C. SÁ EIRELI 
CNPJ n.° 17.257.344/0001-83, Rua João Martins de Sousa n° 200 -A, Centro, Passagem 

Franca —MA, tel: (99) 98420 0795, E-mail: jacsaeireli@gmail.com  
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ESTADO DO MARANHÃO 
PODER JUDICIÁRIO 

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE PASSAGEM FRANCA 
VARA ÚNICA 

CERTIDÃO DE RETIFICAÇÃO 

C E R T 1 F 1 C O que, a data da emissão da certidão elaborada 
por esta Secretaria Judicial em favor de J.A.C.SA ELRELI, CNPJ n o . 

17.257.344/0001-83, foi digitada de forma equivocada, pois onde se lê: 05 de 
fevereiro de 2020, Leia-se: 05 de fevereiro de 2021. 

O referido é verdade e dou fé. 

35.1 18.538/000,-,,1   jIuder 
SERVENTIA ETRAJUDICIA, ..0 MuI..ftl1O 

OFCtO ÚNICO 	 Ato JUdC8I 
kt' SANTO ANTONIO 7 
Cr(r. CEP: 5.68O-O 

L. 	ssc 
Poder Judiciario TJM, Selo: 
AUTNT030791 77S1 GK2V2VNELØ94 
2310312021 11:33:54 Ato: 13.18 Total R$ 5,12 
Emol R$ 4,63 FERC R$ 0,13 FPDEP R$ 0,18 
FEMP R$ 0,18 Consulte em 

JuA aul 
bstituta e 
//salo.tUS J 

Matrícula 196055. 
0 

Passagem ZFranca, 22 de março deJu   

Ju 
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Fórum Dês. Carlos César de Berredo Martins 
Rua Joaquim Távora. s/n 0- Centro 

Passagem Franca- MÁ 
CEP: 65680-000 

Fone/Fax:(99) 3558-1351 
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Prr)cesso Adminis 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 41 	 $s n°______________ 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICAIist 

NUMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA J,FABERTURA 

MATRIZ CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 

J. A. C. SA EIRELI 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE 

EPP 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÕMICA PRINCIPAL 

42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÕMICAS SECUNDÁRIAS 

38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 
38.12.2-00 -Coleta de resíduos perigosos 
41.20-4-00 - Construção de edifícios 
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de 
irrigação 
42.91 -0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 
43.21 -5-00 - Instalação e manutenção elétrica 
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 
43.29-1 -04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e 
aeroportos 
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 
43.91-6-00 - Obras de fundações 
43.99-1 -03 - Obras de alvenaria 
43.99-1 -04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para 
uso em obras 
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

LOGRADOURO 	 NUMERO 	COMPLEMENTO 

R JOAO MARTINS DE SOUSA 	 200 	 : A; 

CEP 	 BAIRRO/DISTRITO 	 MUNICÍPIO 	 UF 

65.680-000 	 CENTRO 	 PASSAGEM FRANCA 	 MA 

ENDEREÇO ELETRÕNICO 	 TELEFONE 

(99) 8403-2607 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 	 DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 	 2711112012 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 	 DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL 

ra tiv o 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n 11 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 0610412021 às 21 :52:52 (data e hora de Brasília). 	 Página: 112 
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CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 
Visto— 

NUMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DEAEZRTURA 

17.257.34410001-83 
MATRIZ CADASTRAL 

2711112012 

NOME EMPRESARIAL 

J. A. C. SA EIRELI 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÕMICAS SECUNDÁRIAS 

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 
49.24-8-00 - Transporte escolar 
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 
49.30-2-01 -Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 
71.12-0-00 -Serviços de engenharia 
71.19-7-03 -Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 
71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho 
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 
77.32-2-01 -Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 
80.11-1 -01 - Atividades de vigilância e segurança privada 
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

LOGRADOURO 	 NÚMERO 	COMPLEMENTO 

R JOAO MARTINS DE SOUSA 	 200 	 A; 

CEP 	 BAIRRO/DISTRITO 	 MUNICÍPIO 	 UF 

65.680-000 	 CENTRO 	 PASSAGEM FRANCA 	 MA 

ENDEREÇO ELETRÕNICO 	 TELEFONE 

(99) 8403-2607 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 	 DATADA SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 	 2711112012 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 	 DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 0610412021 às 21:52:52 (data e hora de Brasília). 	 Página: 212 
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2a ALTERAÇÃO APÓS TRANSFORMAÇÃO DO REGISTRO DEÇ!EDADE EM 
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA 

JACSAEIRELI 
CNPJ: 17.257.34410001-83 

NIRE:21 600083796 

JOÃO AMERICO CASTRO DE SA, inscrito no CPF n° 467.770.673-53, 
Brasileiro, natural de São João dos Patos - MA, Divorciado, nascido em 2811011971, 
empresário, RG no 0616535420174 SESP-MA, residente e domiciliado na Rua 
PROJETADA, 05, Alvorada, Passagem Franca - MA, CEP 65.680-000, único sócio 
da empresa J A C SA EIRELI , com sede na rua RUA JOAO MARTINS DE SOUSA, 
N° 200 - A - Centro, Passagem Franca - MA, CEP 65.680-000 registrada na 
JUCEMA, sob o NIRE 21600083796 e inscrita no CNPJ sob o n° 17.257.344/0001-
83 resolvem, promover alteração do contrato social, nos seguintes termos: 

Clausula ia  A empresa individual de responsabilidade Ltda., que tinha como 
CAPITAL SOCIAL DE R$ 500.000,00 (QUINHATOS MIL REAIS) PASSARA A TER 
UM CAPITAL SOCIAL DE 5.000.000,00 (CINCO MILHÕES DE REAIS) totalmente 
integralizado em moeda corrente. 

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da 
Lei n° 10.40612002, mediante as condições e cláusulas seguintes: 

Clausula ia  A sociedade gira sob o nome empresarial J A C SA EIRELI e sede 
e domicílio na rua João Martins de Sousa, n° 200; A; centro, Passagem Franca - MA, 
CEP 65.680-000. 

Clausula 21  Seu objeto social é: Construção de rodovias e ferrovias Obras de 
urbanização - ruas, praças e calçadas Construção de edifícios Obras portuárias, 
marítimas e fluviais Construção de instalações esportivas e recreativas Obras de 
terraplenagem Instalação e manutenção elétrica Perfuração e construção de poços 
de água Comércio varejista de material elétrico Comércio varejista de materiais de 
construção em geral Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis 
com motorista Transporte escolar Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob 
regime de fretamento, municipal Atividades de vigilância e segurança privada Coleta 
de resíduos não-perigosos Coleta de resíduos perigosos Pintura para sinalização em 
pistas rodoviárias e aeroportos Construção de redes de abastecimento de água, 
coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação Demolição de 
edifícios e outras estruturas Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás Instalações 
de sistema de prevenção contra incêndio Montagem e instalação de sistemas e 
equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 
Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer 
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material Obras de fundações Obras de alvenaria Serviçie operç, 
fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para 
uso em obras Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, 
municipal Serviços de engenharia Serviços de desenho técnico relacionados à 
arquitetura e engenharia Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do 
trabalho Locação de automóveis sem condutor Aluguel de máquinas e equipamentos 
para construção sem operador, exceto andaimes Locação de mão-de-obra 
temporária Limpeza em prédios e em domicílios Serviços combinados de escritório e 
apoio administrativo Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e 
festas. 

Clausula 3' A sociedade iniciou suas atividades em 27/11/2012 e seu prazo 
de duração é por tempo indeterminado. 

Clausula 41  O capital social é de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais),o 
qual está totalmente integralizado em moeda corrente do pais. 

Clausula 5 1  A administração da empresa será exercida isoladamente pelo 
titular João Americo Castro Sa, com os poderes e atribuições de Representação 
ativa e passiva na empresa, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os 
atos compreendidos no objetivo social, sempre de interesse da empresa, autorizando 
o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao 
interesse social ou assumir obrigações, sendo a responsabilidade do titular limitada 
ao capital social integralizado. 

Clausula 6' O exercício social encerrará em 31 de dezembro de cada ano, o 
titular procederá ao levantamento do balanço patrimonial e do balanço de resultado 
econômico, após as deduções previstas em leis e no ato constitutivo da empresa 
individual de responsabilidade limitada, à forma de reservas que forem consideradas 
como necessárias e os lucros ou prejuízo serão suportados pelo empresário na 
proporção das quotas do capital social que é possuidor. 

Clausula 7 1  Declaro o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de 
direito, que não participa de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica dessa 
modalidade. 

Clausula 81  A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da 
empresa e será pelo regime jurídico da empresa limitada e supletivamente pela lei da 
sociedade anônima. 

Clausula 9a  Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade 
não se dissolvera, continuara suas atividades com herdeiros, sucessores e incapaz, 
desde que autorizado legalmente. lnexistindo interesse na continuidade da sociedade 

AI, 
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esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial Mata_do evento. O 
resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócio na proporção 
de suas quotas. Em nenhuma hipótese a sociedade poderá continuar com apenas 
um sócio por mais de 180 (cento e oitenta) dias. 

Clausula 10 1  O titular declara, sob as penas da Lei, de que não esta impedido 
de exercer a administração desta EIRELI, por lei especial, ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda 
que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra 
as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1 1, CC12002). 

Clausula 1 1a  Fica eleito o foro de Passagem Franca - MA para o exercício e o 
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E, por achar em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular 
foi lavrado, obrigam - se cumprir o presente contrato assinando em uma única via, 
destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, 
para que produza os efeitos legais. 

Passagem Franca - MA, 05 de Março de 2020. 
Local 	data 

João Américo Castro Sa 
CPF: 467.770.067-53 

S~\11 
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R Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
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ASSINATURA ELETRÔNICA 

Certificamos que o ato da empresa J. A. C. SA EIRELI consta assinado digitalmente por: 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) 

CPF 	 Nome 

46777067353 	 JOAO AMERICO CASTRO SA 

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/05/2020 15:07 SOB N 20200328905. 
PROTOCOLO: 200328905 DE 09/05/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
12001871005. N1RE: 21600083196, 
J. A. C. SÃ EIRELI 

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça 

JUCEMA 
sÃo LUÍS, 12/05/2020 

www.enipresafacil .ma . gov.br  

\\'\J 

Ã validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verifica3o. 




