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RECURSO ADMINISTRATIVO 
 

 
ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A), PRESIDENTE DA COMISSÃO INTERNA DE LICITAÇÃO 

DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS CIL-ADS DO 

ESTADO DO AMAZONAS. 

 

 

 

REF: PP 006/2022 - RP 006/2022 

 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2022 – CIL/ADS / Registro de Preço N° 

006/2022, QUE TEM COMO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA 

TIPO: BRUNCH, COFFEE BREAK, ALMOGO EXECUTIVO, COQUETEL E LANCHE EM 

ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS -ADS. 

 

A RARSS RESTAURANTE LTDA pessoa jurídica de direito privado, inscrita 

sob o CNPJ nº 14.922.715/0001-06, com sede na Rua Neves da Fontoura, 95, 

Adrianópolis, CEP: 69057-495 Manaus-AM, vem através desta apresentar a V.Sª. 

as razões do Recurso Administrativo que pleiteia a inabilitação desta. 

 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

Com fulcro, no item 11.1 do edital. É manifesta contra a decisão 

dessa digna Comissão de Licitação que habilitou indevidamente a RECORRIDA 

(FRAXE E VIEIRA LTDA, INSCRITA NO CNPJ DE N°22.831.800/0001-97) e deu esta 

como a vencedora nos itens:  1, 2, 4 e 5 deste referido certame licitatório, 

demonstrando os motivos de seu inconformismo pelas razões a seguir 

articuladas: 
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Ilustre presidente desta comissão, a RECORRIDA (FRAXE E VIEIRA LTDA) 

foi indevidamente habilitada neste processo licitatório. Pois, é clara as 

inconsistências pois há indícios de ter sido forjado o atestado de capacidade 

técnica. 

 

Vejamos: 

 

1 – DA SUSPEITA DO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

A RECORRIDA apresentou um atestado de capacidade técnica 

recém autenticado com data de 24 junho de 2022, aparentemente com os 

mesmos itens do edital, na mesma sequência e com a quantidade se não exata 

de 40%, bem no limite com diferença de 0, 100 e 200 unidades para cima, 

conforme solicitado no edital. E este fato é simplesmente de se causar 

estranheza sobre o referido documento, pois a coincidência é de saltar aos 

olhos.  

 

Vejamos o atestado: 
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Vejamos o Edital: 
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Ilustre presidente desta comissão, como se pode verificar acima o 

atestado de capacidade técnica apresentada pela RECORRIDA foi emitida 

apenas por uma única empresa a A. W. FABER-CASTELL Amazônia S.A. E a 

“coincidência” alarmante se vê que a ordem dos itens 1 a 5 colocadas no 

atestado é a mesma do edital. 

As quantidades informadas pela a emitente no atestado em favor da 

RECORRIDA é questionável, pois as quantidades são próximas demais do limite 

de 40% com variação de 0, 100 e 200. 

Vejamos: 

ITEM EDITAL 

QUANTIDADE 

LIMITE MÍN. DE 

40% 

ATESTADO 

QUANTIDADE 

Margem UN 

1 5000 2000 2100 100 

2 7000 2800 3000 200 

3 7000 2800 2900 100 

4 5000 2000 2200 200 

5 7000 2800 2800 0 

     

Ilustre presidente desta comissão, sabemos que um dos princípios da 

administração pública é a legalidade, que disserta sobre as ações, nos 

orientando a realizar somente aquilo que está previsto em Lei: 

 

os atos administrativos são presumidos verdadeiros e 

legais até que se prove o contrário. Assim, a 

Administração não tem o ônus de provar que seus atos 

são legais e a situação que gerou a necessidade de sua 

prática realmente existiu, cabendo ao destinatário do 

ato o encargo de provar que o agente administrativo 

agiu de forma ilegítima. Este atributo está presente em 

todos os atos administrativos. (BARBOSA,2019). 
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Sabemos também que a presunção de veracidade de um 

documento dito oficial não seja absoluta, ela deve prevalecer diante 

da ausência de provas que levem a constatar uma possível invalidade. 

Mas a A. W. FABER-CASTELL Amazônia S.A. emitente do Atestado de 

capacidade técnica em favor da RECORRIDA não é da administração pública 

e sim é uma empresa privada, portanto não resguarda a ela nem ao 

documento o princípio da veracidade. 

Diante disto, requer que a RECORRIDA apresente as notas fiscais que 

comprovam a prestação de serviço no referido período de 2020 a 2021    

 

3 - DOS PEDIDOS 

 

Por todo exposto, Requer: 

1 - O recebimento e aceitação das RAZÕES DO RECURSO 

ADMINISTRATIVO com fulcro no item 11.1 do edital; 

2 - a revisão do atestado de capacidade técnica da RECORRIDA por 

esta comissão, e entende-se nesse caso a necessidade de comprovação pela 

RECORRIDA via apresentação de notas fiscais da realização dos serviços 

alegados em seu atestado de capacidade técnica apresentado. Pois, a 

presunção de veracidade não é dada as empresas privadas, somente a 

administração pública. E caso de não comprovação pelas notas fiscais que a 

RECORRIA seja desclassificada. 

 

Termos em que pede  

E espera deferimento 

Manaus, 05 de julho de 2022.   
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