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ILMO. SR. PREGOEIRO DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
DO ESTADO DO AMAZONAS -ADS 
 
 
 
 
 
EDITAL DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL N.2 002/2021 / REGISTRO DE 
PREÇOS N. 002/2021 
PROCESSO N.2 01.01.018502.00004214.2020 
 
 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) 
ESPECIALIZADA (S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MANUTENÇÃO, SEM 
FORNECIMENTO DE CONDUTORES E COMBUSTÍVEL, 
PARA ATENDER AS DEMANDAS E PROGRAMAS 
INSTITUCIONAIS DA AGÊNCIA DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS -
ADS. 

 
 
RECHE GALDEANO & CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente 

inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.713.403/0001-90, localizada na Rua Duque de Caxias, n. 

967. Praça 14 de Janeiro, na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, representado por 

seu sócio administrador SIDNEI RECHE GALDEANO, brasileiro, solteiro, empresário, 

portador da (o) CNH n. 03201085446 e do CPF 823.208.532-00, residente e domiciliado 

nesta cidade, endereço eletrônico diretor@rechegaldeano.com.br, vem por meio de seu 

advogado (Doc.01 – Procuração) que ao final subscreve, perante o Ilmo. Sr. 

Pregoeiro apresentar  

RECURSO ADMINISTRATIVO 

Contra a decisão que classificou a empresa LOCA92 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, 

no certame em epígrafe, visando reforma do resultado DE CLASSIFICAÇÃO NO 

PREGÃO EM EPÍGRAFE, com fundamento na lei e pelos motivos que agora passa a 

expor para ao final requerer:  

mailto:diretor@rechegaldeano.com.br
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1) DA TEMPESTIVIDADE 

Preliminarmente, imperioso mencionar a tempestividade da presente razão recursal, 

haja vista, que a decisão de habilitação ocorreu no dia 31/03/2021, tendo o Recorrente 

nos termos do Edital se manifestado da intenção de recorrer. 

Portanto, considerando que o prazo de até 05 (cinco) dias uteis contados a partir da 

motivação da intenção do recursal, vejamos: 

9.1. Os recursos serão apresentados no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis após a habilitação e contemplarão, além dos atos 

praticados nessa fase, aqueles praticados em decorrência do 

julgamento ou verificação de efetividade dos lances ou 

propostas, de acordo com disposição do §1º do art. 59 c/c 

incisos IV e V do art. 51, caput, da Lei n.º 13.303/2016. 

Será tempestivo o presente Recurso, cuja interposição ocorrer até a data de 

09/04/2021, de acordo com os preceitos previstos no Instrumento Convocatório.  

Adiante serão comprovados os demais requisitos legais ao recurso administrativo: a 

legitimidade, o interesse e a motivação. 

2) DOS FATOS 

A Recorrente, participou do certame em epígrafe, cujo objeto trata-se de serviço de 

locação de veículos, visando o atendimento das atividades administrativas da Órgão. 

Ocorre que a empresa LOCA92 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA foi declarada 

habilitada no certame mesmo em flagrante desvinculação aos mandamentos editalícios, 

especialmente para o item 01 e 02. Motivo pela qual a Recorrente RECHE GALDEANO 

& CIA LTDA manifestou a intenção de recorrer contra a classificação e habilitação da 

empresa. Vejamos:  



 

  
 
 
 

3 -19 

A empresa Reche Galdeano & Cia Ltda manifestou interesse 

recursal quanto aos itens 1 e 2 alegando, em síntese, a ilegal 

habilitação da empresa Loc92 Locação de Veículos Ltda, por 

ofensa ao item editalício 6.4.1, uma vez que mesmo que o 

edital permita a utilização de documentos de 

credenciamento, é única e exclusivamente, dos itens 6.2.a à 

6.2.d, conforme a cláusula do item 6.2.g. 

Diante dos fatos, mesmo após patente violação dos procedimentos administrativos 

estabelecidos, da classificação das propostas e habilitação da Recorrida, que 

apresentam erros substanciais, gerando a irresignação desta Recorrente, que 

justificaram a motivaram da manifestação da intenção recursal. 

 

3) DO DIREITO 

 
3.1) DA NECESSIDADE REFORMA DA DECISÃO DE HABILITAÇÃO DA 

EMPRESA LOCA92 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 

 
3.1.1) DA AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE HABILITAÇÃO JURÍDICA  

Vejamos o que estabelece o edital quanto as exigências diretas para elaboração dos 

documentos: 

  

6.2. RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 

6.2.a. Ato Consultivo: Estatuto, Requerimento de 

Empresário ou Contrato Social com suas Alterações ou 

consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial da 

respectiva sede acompanhado de documento comprobatório 

de seus administradores, no caso de sociedade empresária 

ou empresa individual de responsabilidade limitada:  
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6.2.b. No caso de sociedade por ações, apresentar também 

os documentos de eleição dos atuais administradores;  

 

6.2.c. Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 

Junta Comercial, no caso de empresário individual; 

 

6.2.d. Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas, acompanhada de prova da indicação dos 

seus administradores, no caso de sociedade simples: 6.2.e. 

Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País;  

 

6.2.f. Os documentos indicados nos itens 6.2.a. a 

6.2.d., fls.9 e 10, deverão estar acompanhados de 

todas as alterações ou da consolidação respectiva e 

deles deverá constar, entre os objetivos sociais, a 

execução de atividades da mesma natureza ou 

compatível com o objeto deste Pregão.  

 

6.2.g. Os documentos relacionados nos itens 6.2.a. a 

6.2.d, fls. 9 e 10, não precisarão constar do Envelope 

"DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO" se tiverem sido 

apresentados para o credenciamento. 

 

(...) 

 

6.4. RELATIVOS ÀREGULARIDADE FISCAL E 

TRABALHISTA  
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6.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de 

Pessoas Jurídicas (CNPJ), pertinente ao ramo de 

atividade compatível com o objeto desta licitação; 

 

Ocorre que durante a licitação a empresa Recorrida quando do credenciamento, foi 

instada pelo Pregoeiro de que sua documentação não lhe autorizava o credenciamento, 

ou seja, a possiblidade de manifestação e oferta de lances no certame. Vejamos: 

 

   

 

Ocorre que a Recorrida ao proceder o saneamento do credenciamento, findou não 

remediando todo o problema de sua documentação, pois a inclusão do CNPJ, processou-

se por meio de abertura/violação do envelope de habilitação da Recorrida no momento 

da Sessão de Licitação. Deste modo, resta cristalino que apesar de resolver a falha do 

credenciamento, findou maculando sua a habilitação, pois sem a referida 

documentação, o cartão de CNPJ, estará incompleta e impossibilitando ao atendimento 

ao item 6.4.1 RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (Prova de 

inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas).  

 

Frise-se que o Edital, assim como a lei, não empregam termos desnecessários ou inúteis. 

Deste modo, ao depreendemos da aplicabilidade da cláusula 6.2.g, hialino que o 

permissivo revela apenas a possiblidade de aproveitamento de documentos 
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do credenciamento para habilitação, contudo, limitados aos descritos nos itens 

6.2.a. a 6.2.d, fls. 9 e 10.  

 

Ocorre que o rol taxativo estabelecido no item 6.2.g, não autorizou a 

possiblidade de aproveitamento pelos licitantes, do documento constante do 

item 6.4.1 RELATIVOS ÀREGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA para 

habilitação. Frise-se que tal limitação é fruto do próprio elaborador instrumento 

convocatório, que foi chancelado pela sua assessoria jurídica e não foi impugnado pelos 

licitantes, razão pela qual urge seja a Recorrida inabilitada pelo 

descumprimento do item 6.4.1 do Edital. 

 

3.1.2) QUANTO AS EXIGÊNCIAS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

    

Vejamos o que estabelece o edital quanto as exigências diretas e indiretas para 

elaboração do documento: 

 
EXIGÊNCIAS DIRETAS: 

 
 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

6.5.1. Atestado de Aptidão Técnica comprovando que a 

licitante executou serviços compatíveis em quantidade com 

o objeto licitado ou semelhante, devendo a comprovação ser 

feita por somatório de atestados para comprovar a sua 

efetiva execução, fornecido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, que comprove a boa e regular prestação 

de serviços similares ao objeto do Edital e seus anexos, em 

condições compatíveis de quantidades e prazos, conforme 

modelo do Anexo VI deste Edital. 
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6.5.1.1. Com a finalidade de tornar objetivo o julgamento da 

documentação de qualificação técnica, considera (m)-se 

compatível (eis) o (s) atestado (s) que expressamente 

certifique(m) que o licitante já executou pelo menos 30% 

(trinta por cento) das quantidades descritas na proposta de 

preços apresentada nesta licitação. 

6.5.1.2. O licitante poderá apresentar tantos atestados de 

aptidão técnica quantos julgar necessários para comprovar 

que já executou objeto semelhante ao da licitação, 

destacando se a necessidade desse (s) atestado (s) 

demonstrar (em) que o interessado forneceu anteriormente, 

pelo menos, 30% (trinta por cento) da quantidade que está 

propondo neste certame. 

6.5.1.3. No caso de pessoa jurídica de direito público, o (s) 

atestado (s) deverá (ão) ser assinado (s) pelo titular da pasta 

ou pelo responsável do setor competente do órgão. 

6.5.1.4. A ausência de apresentação de atestado claro, 

legível e idôneo, conforme com este Edital, tendo em vista 

as características do objeto, é motivo de inabilitação, 

mediante decisão motivada do Pregoeiro.  

No vertente caso, o edital disciplina a sanção ao descumprimento do edital quanto as 

exigências postas. Vejamos: 

8.10 6.5.1.4. A ausência de apresentação de atestado claro, 

legível e idôneo, conforme com este Edital, tendo em vista 

as características do objeto, é motivo de inabilitação, 

mediante decisão motivada do Pregoeiro.  
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Vajamos abaixo as exigências complementares para confecção dos documentos de 

capacidade técnica informados no modelo fornecido pelo Edital, anexo VI: 

 

Assim depreende-se da leitura dos itens editalícios que os atestado ao serem expedidos 

devem guardar compatibilidade e similaridade com o objeto da licitação, ou seja , do 

item que deseja participar. Deverá demonstrar que forneceu anteriormente, pelo 

menos, 30% (trinta por cento) das quantidades que está sendo proposto neste certame, 

ou seja, comprovas ter executado pelo menos 30% (trinta por cento) das quantidades 
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descritas na proposta de preços e ainda, observar os elementos exigidos no anexo VI, 

qual sejam: o serviço fornecido, a quantidade e unidade de medida, prazo de entrega 

e que consigne os dados da empresa emitente (caso o atestado seja emitido por pessoa 

jurídica de direito privado, deverá constar no atestado o nome do representante 

legal, o CNPJ e o endereço da empresa). 

Sendo assim passaremos a analisar os atestados da Recorrida: 

Atestado 01 

 

Pelo princípio da hermenêutica, segundo o qual a lei, por via de consequência o próprio 

Edital, deve ser seu reflexo, não utiliza palavras desnecessárias. Sendo assim, da leitura 

da lei e dos termos do edital, em específico, o citado item supramencionado, resta 

cristalino que não deixa margens para subjetividade quanto aos tipos, formas 
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e requisitos para apresentação dos documentos de capacidade técnica, senão 

aqueles previstos. 

Da leitura do arrazoado acima, bem como, do dispositivo legal supra, não requer 

maiores dificuldades ou cuidados quanto sua interpretação. Para aceitabilidade de 

habilitação das Proponentes que deve proceder-se mediante acurada aferição dos 

atestados de Capacidade Técnica, a verificar as exigências previamente 

estabelecidas. 

Ocorre que o atestado apresentado Recorrida, revela apenas a existência de um 

compromisso assumido, apenas a celebração de um contrato de vigência de 06 meses 

(novembro de 2020 a abril de 2021), contudo, deixa de informar o efetivo implemento 

dos serviços, cujo elemento somente poderá ser obtido com a comprovação do prazo 

de execução em meses ou diárias. Imperioso mencionar que o atestado foi expedido no 

dia 05 de fevereiro de 2021, ou seja, no início da vigência do contrato.  A atividade, em 

tese, está em execução, mas não de forma inequívoca. 

Embora o atestado cite expressamente o prazo de execução de 06 meses em seu teor, 

o termo está errado e/ou a declararão não atende aos mandamentos do edital para fins 

de comprovação técnica, afinal é impossível um documento atestar um serviço de 6 

meses antes mesmo de sua execução, a considerar que foi expedido no dia 05 de 

fevereiro de 2021. Sendo assim, observa-se que o documento não permite concluir, de 

forma inequívoca, extrair elementos do volume real de execução da Recorrida, pois o 

documento apresentado consta apenas do teor, o prazo de vigência. Restam as 

seguintes lacunas: qual da data inicial de vigência? Quantos meses ou diárias 

executou efetivamente? Qual o prazo de entrega dos veículos para execução 

dos serviços a expedidora do atestado, conforme exigido no anexo VI? 

Evidente que a presente licitação a unidade de medida é serviços e não entrega dos 

bens, razão pela qual o edital exige que se comprove “já ter executado pelo menos 30% 

(trinta por cento)” das quantidades descritas na proposta, qual seja, serviços. 
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Ocorre que pelo documento apresentado não se chega à conclusão de o mesmo ter 

executado efetivamente tais quantidades de serviços em razão das omissões citadas 

acima. Da leitura do arrazoado acima, não requer maiores dificuldades ou cuidados 

quanto sua interpretação.  

Não menos importante destacar, o atestado é expedido por pessoa que não 

se identifica como representante legal da EMPRESA, como exige o anexo VI. 

O ATESTADO DEVE SER ALIJADO DO CERTAME, por equivalência a documento 

apócrifo. 

Atestado 02 
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Não muito diferente dos eventos eximamos no atestado anterior, aferimos erros 

idênticos na expedição do atestado acima apresentado Recorrida, revela apenas 

compromisso assumido, versa da celebração de um contrato com vigência de 12 meses 

(01 de novembro de 2020 a 01 de outubro de 2021), contudo, deixa de informar o 

efetivo implemento dos serviços, cujo elemento somente poderá ser obtido com a 

comprovação do prazo de execução em meses ou diárias. Imperioso mencionar que o 

atestado foi expedido no dia 08 de fevereiro de 2021, ou seja, no início da vigência do 

contrato.   

Ocorre que diferente do atestado anterior, este cita expressamente apenas o prazo 

vigência do contrato de 12 meses (a existência de vínculo jurídico) de modo que a 

declararão não atende aos mandamentos do edital para fins de comprovação técnica. 

Assim é impossível extrair do documento o prazo de execução, pois do atestado não 

permite concluir, de forma inequívoca, aferir o volume real de execução da Recorrida, 

afinal o documento apresentado consta apenas do teor, o prazo de vigência. Assim 

restam as seguintes lacunas: Quantos meses ou diárias executou 

efetivamente? Qual o prazo de entrega dos veículos a expedidora do atestado 

para execução dos serviços, conforme exigido no anexo VI? 

Evidente que a presente licitação a unidade de medida é serviços e não entrega dos 

bens, razão pela qual o edital exige que se comprove “já ter executado pelo menos 30% 

(trinta por cento)” das quantidades/serviços descritos na proposta, qual seja, 

serviços. Ocorre que pelo documento apresentado não se chega à conclusão de a 

mesmo tenha executado, efetivamente, tais quantidades de serviços em razão das 

omissões citadas acima.     

Da leitura do arrazoado acima, não requer maiores dificuldades ou cuidados quanto sua 

interpretação; para aceitabilidade de habilitação das Proponentes deve o julgamento 

proceder-se mediante acurada aferição nos atestados de Capacidade Técnica, a verificar 

as exigências previamente estabelecidas. 
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Observa-se que não há indicativos de quantidades efetivamente executadas no período, 

nem de prazos de execução, mas apenas de vigência, do suposto objeto contratado, 

em verdade, observa-se apenas a data de expedição que é de 08 de fevereiro de 2021. 

Assim indaga-se: qual o prazo de execução efetivamente prestado, 10 dias? 02 meses? 

Não se consegue obter a efetiva conclusão de já prestou os serviços nos percentuais 

exigidos no Edital. Ademais apenas o presente atestado não autoriza a 

habilitação da licitante. 

Outro fato que deve ser verificado a título de diligência refere-se a enorme coincidência 

da data de expedição dos atestados, ou seja, um dia 05 e o outros dia 08 de fevereiro 

de 2021, cujas celebrações todas realizadas nos meses de novembro de 2021. 

Atestado 03 
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Quanto ao atestado acima, resta evidente não guarda relação para os itens da intenção 

recursal, pois não podem sem empregados para habilitação dos itens 01 e 02, por não 

possuírem compatibilidade e nem similaridade com as tipologias dos veículos. Ademais. 

No entanto, apenas para fins de ação de colaboração com o controle interno e externo, 

informamos que o documento padece dos mesmos requisitos de validade informados 

nos outros atestados.  O citado documento revela apenas compromisso assumido que 

versa da celebração de um contrato de vigência de 03 meses (05 de dezembro de 2020 

a 05 de março de 2021), contudo, deixa de informar o efetivo implemento dos serviços, 

cujo elemento somente poderá ser obtido com a comprovação do prazo de execução 

em meses ou diárias. Imperioso mencionar que o atestado foi expedido no dia 10 de 

fevereiro de 2021, ou seja, no início da vigência do contrato.   

 

O atestado cita expressamente apenas o prazo do contrato de 03 meses (a existência 

de um vínculo jurídico) de modo que a declararão não atende aos mandamentos do 

edital para fins de comprovação técnica. Do mesmo é impossível extrair o prazo de 

execução, pois do atestado não permite concluir, de forma inequívoca, apurar qual o 

volume real de execução da Recorrida, afinal o documento apresentado consta apenas 

do teor, o prazo de vigência. Assim restam as seguintes lacunas: Quantos meses 

ou diárias executou efetivamente? Qual o prazo de entrega dos veículos a 

expedidora do atestado, conforme exigido no anexo VI? 

 

Evidente que a presente licitação a unidade de medida é serviços e não entrega dos 

bens, razão pela qual o edital exige que se comprove “já ter executado pelo menos 30% 

(trinta por cento)” das quantidades/serviços descritos na proposta, qual seja, serviços. 

Ocorre que pelo documento apresentado não se chega à conclusão de a mesmo tenha 

executado, efetivamente, tais quantidades de serviços em razão das omissões citadas 

acima.     
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Da leitura do arrazoado acima, não requer maiores dificuldades ou cuidados quanto sua 

interpretação. Para aceitabilidade de habilitação das Proponentes deve o julgamento 

proceder-se mediante acurada aferição nos atestados de Capacidade Técnica, a verificar 

as exigências previamente estabelecidas. 

Observa-se que não há indicativos de quantidades efetivamente executadas no período, 

nem de prazos de execução, mas apenas de vigência, do suposto objeto contratado, 

em verdade, observa-se apenas a data de expedição que é de 10 de fevereiro de 2021. 

Assim indaga-se: qual o prazo de execução efetivamente prestado: 10 dias? 02 meses? 

Não se consegue obter a efetiva conclusão de já prestou os serviços nos percentuais 

exigidos no Edital.  

Outro fato que deve ser verificado a título de diligência, refere-se a enorme 

coincidência da data de expedição desse atestado em relação aos demais, ou 

seja, um dia 05 e o outros dia 08 de fevereiro de 2021, cujas celebrações 

todas realizadas nos meses de novembro de 2021. 

Igualmente importante, consiste em destacar, que a Recorrida apresenta no mês de 

novembro, conforme declarado nos atestados 01 e 02, a promoção simultânea de 

locação de veículos num total de 06 PICK-UP´s (pessoas jurídicas diferentes).  

Ocorre que ao analisarmos o balanço patrimonial da empresa, inexistem 

evidências de registro contábeis das relações obrigacionais, desses tipos de 

veículos, seja patrimoniais ou de transição, bem como, da existência dos bens 

na propriedade definitiva ou provisória da Recorrida. Ademais as datas de 

registro contábeis de carros leves, financiamentos, igualmente, não 

coadunam com as dadas das alegadas execuções das atividades informadas 

nos atestados. Vejamos abaixo: 
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Cumpre mencionar que os custo aproximado dos bens constantes no atestado 01 (tipo 

Pick-Up - Ford Ranger) possui valor médio unitários de R$ 171 mil reais 1, totalizando 

 
1 https://www.ford.com.br/picapes/ranger/?utm_source=google_google&utm_medium=display&utm_content=search_ranger-

my22_98315_awareness&utm_campaign=ranger_ranger-sustain-

2021&bannerid=98315%7cgoogle%7cgoogle%7csearch%7cranger-my22%7cranger-ranger-sustain-
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R$ 513 mil reais. No entanto, caso os outros 03 veículos do atestado 02 sejam da 

mesma marca, somam a importância patrimonial de aproximadamente de R$ 

1.026.000,00. Ocorre que as demonstrações não revelam a existência dos bens. 

Depreende-se ainda dos registros contábeis acima, que a Recorria, em seu efêmero 

tempo de existência, apenas começou a adquirir os veículos de passeio, por meio de 

financiamentos em 28/12/2020. Contudo, tal data é bem posterior a celebração dos 

contratos de locação que estão consignados nos atestados 01 e 02 (carros de 

passeios). Estamos diante de flagrante erros ou de informações inverídicas. 

Pelo exposto, se tem evidências suficientes para inabilitar sumariamente a 

Recorrida ou ainda, penalizá-la pelas informações inverídicas constantes em 

seus atestados. Inclusive, o caso requer sejam promovidas diligências a elucidar o 

caso, em processo disciplinar específico, ou mesmo, durante a licitação, visando a 

probidades dos atos, por se tratar de um poder dever do Administrador. Que sejam 

promovidas diligências a evidenciar os CRLV dos bens, as datas de aquisições, 

os documentos fiscais a coadunarem com os atestados e outros admitidos em 

direito e por fim, proceda-se diligência junto aos órgãos fazendários.  

Sendo assim, resta claro que ao apurar a documentação da empresa Recorrida 

observamos que a decisão do Pregoeiro deixou de observar que os atestados não 

comprovaram, nos termos da lei e do edital, a Aptidão Técnica inequívoca da Recorrida, 

razão que justifica sua inabilitação. 

Neste contexto, ressaltar a importância dos princípios aplicáveis à Administração 

Pública, é enfatizar a importância de tais princípios, os quais o Administrador Público 

deve obedecer, mais especificamente no que tange à licitação, com fulcro na 

jurisprudência e doutrina, principalmente no princípio da vinculação ao instrumento 

 
2021%7cawareness&gclid=CjwKCAjw07qDBhBxEiwA6pPbHrS1aaSa43187FaXiGRjM0oHXOOnPwzovNe6MG8kK0qVsSEKPMN8IBoC
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convocatório e de outros correlatos, no presente caso devendo pautar o julgamento 

consoante o que dispõe a lei 13.303/2016. 

Na mesma linha de raciocínio, a Jurisprudência do TRF/5R, tem assim manifestado, 

conforme trecho abaixo transcrito: 

Vinculação às normas do edital de concorrência. O edital 

vincula aos seus termos não só a Administração, mas 

também os próprios licitantes. (grifo nosso) 

Inegável, portanto, que a r. decisão, em declarar CLASSIFICADA e VENCEDORA a 

referida empresa ora Recorrida, pelos motivos acima expostos, afronta os princípios da 

legalidade, do julgamento objetivo, da IGUALDADE e da VINCULAÇÃO DO 

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, afetando, em última análise, o INTERESSE PÚBLICO. 

Desse modo, a desclassificação/inabilitação da empresa Recorrida se faz necessária.  

4) DOS PEDIDOS 

Diante de todo o exposto, requer: 

a) Seja conhecida a presente Razão Recursal (admitida) e ao final 

julgado TOTALMENTE PROCEDENTE de forma a 

inabilitar/desclassificar a empresa Recorrida pelas razões de fato e 

de direito acima aduzidas; 

 

b) Após realização de todos os procedimentos acima citados, 

restabeleça-se o certame procedendo-se a classificação dos itens a 

proponente Recorrente, RECHE GALDEANO & CIA LTDA, visando 

restabelecer aos autos a lisura e a legalidade do certame.  

 

Nestes Termos,  
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Pede Deferimento.  

Manaus, 09 de abril de 2021. 

 

André de Santa Maria Bindá 

Advogado - OAB/AM 3707 
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