
FARIAS COMERCIO  SERVIÇOS 
CNPJ No 10.272.137/0001-59 
INSCRiÇÃO ESTADUAL: 03.033.474-8 
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e SERVIÇOS 

RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DE OUTREM 

limo. Sra. Ivanete Costa da Silva, ficando assim, conforme o caso: 

Ref.: Pregão Presencial n° 18/0002. 

H FONSECA DE FARIAS E CIA LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o n° 10.272.137/0001-59, com sede na rua Carlos 

Drummond de Andrade, n.°  1166- Congós - Macapá/AP, por intermédio de seu 

representante legal, o Sr. Helielton Fonseca de Farias, infra-assinado, portador 

da carteira de identidade n° 118920 PTC/AP, inscrita no CPF sob o n° 

890.821.922-68, tempestivamente, vem, com fulcro na alínea " a ",do inciso 1, 

do art. 109, da Lei n° 8666 193, à presença de Vossa Senhoria, a fim de interpor 

RECURSO ADMINISTRATIVO, 

contra a decisão dessa digna Comissão de Licitação que julgou habilitada 

licitante A. R. GOIS - ME, apresentando no articulado as razões de su 

irresignaçao. 
e:. 

1 —DOS FATOS SUBJACENTES 	 9-2 

e: 

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 A. R. 

GOIS - ME, ao arrepio das normas editalícias. 
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II— DAS RAZÕES DA REFORMA 

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

outras condições de participação, que os licitantes deveriam apresentar 

CERTIDÃO NEGATIVA. 

Supondo ter atendido tal exigência, a proponente A. R. GOIS - ME, 

apresentou CERTIDÃO POSITIVA, pois bem, conforme lavrado na ata de 

julgamento a referida empresa estava com irregularidade e por se tratar do 

documento que pode ser verificado via internet, foi realizado a tentativa de 

verificação no sítio da Receita Estadual, onde não obtiveram êxito, e tão pouco foi 

aberto prazo para a substituição, causando assim desclassificado da concorrente. 

Conforme abaixo especificado: 

6.2.5. Fazenda Estadual - [CIVIS: Certidão Negativa de Débitos 
Relativos a tributos estaduais, da sede da empresa licitante 
ou, se for o caso, certidão de não contribuinte; 

6.2.8. Caso as certidões expedidas pela fazenda federal e 
estadual sejam positivas, o Sesc/DRIAP se reserva o direito 
de só aceita-Ias se as mesmas contiverem expressamente o 
efeito negativo, nos termos do art. 206 do código tributário 
nacional, passado pelo seu emitente. (nosso grifo) 

Diante do exporto, pode se observar que a empresa não preencheu os 

requisitos estipulados no edital, deste modo não podendo ser habilitada para 

participação da licitação, caracterizando favorecimento da presente. Seguem o 

crime de licitação, conforme a lei 8.666/93: 

2 
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Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou 
qualquer outro expediente, o caráter competitivo do 
procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou 
para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto 
da licitação: pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e 
multa". 

A Comissão de Licitação, sem maiores considerações, acabou por 

aceitar a referida certidão positiva, desconsiderando o edital. 

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° 8666193, 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. 30,  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 a empresa A. R. GOIS 

- ME, 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 
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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. 

Nestes Termos, 

Pede e espera deferimento, 

Macapá-AP, 02 de Abril de 2018 

LIEFN 	'DE FARIAS 
RG: 11 920-AI' 

CPF: 890.821.922-68 
Representante Legal 
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Transformação de Sociedade Limitada para Empresa Individual de 
Responsabilidade Limitada - EIRELI 

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE TRANSFORMAÇÃO EM EIRELI 

H FONSECA DE FARIAS & CIA LTDA 
CNPJ - 10.272137/0001-59 

HELIELTON FONSECA DE FARIAS, nascido em 27.10.1987, brasileiro, solteiro, 
empresário, portador do RG n.° 118920 21  via - PTC - AP e CPF n,° 890.821.922-68, 
residente e domiciliada na Rua Carlos Drummond de Andrade, 1166 - Bairro: Congos, 
CEP: 68904-376, Macapá-AP. Na condição de único sócio da empresa H FONSECA DE 
FARIAS & CIA LTDA, com sede e estabelecimento sito a Rua Carlos Orummond de 
Andrade, 1166 - sala, Congós, CEP: 68904-376, Macapá-AP, inscrito na Junta 
Comercial do Estado do Amapá sob o n°. NIRE 1620012827-6, e no CNPJ sob n° 
10.272.13710001-59. Resolve transformar a Sociedade Limitada em EMPRESA 
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, a qual regerá, doravante, pelo 
presente ATO CONSTITUTIVO: 

Cláusula 13  - Fica transformada esta Sociedade Limitada em Empresa Individual de 
Responsabilidade Limitada - EIRELI, passando a denominação social a ser H 
FONSECA DE FARIAS EIRELI, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações 
pertinentes. 

Cláusula 2 - O acervo desta sociedade, no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil 
reais), passa a constituir o capital da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. 

Para tanto, firma em ato contínuo, Ato constitutivo de Empresa Individual de 
Responsabilidade Limitada. 

CERTIFICO o REGISTRO EM 27/02/2018 09:53 SOB N 16600021291. 
PROTOCOLO, 180017162 DE 27/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 
11800658235. NIRE: 16600021291. 
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FONSECA DE FARIAS EIRELI 
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ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE 
LIMITADA POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA 

HELIELTON FONSECA DE FARIAS, nascido em 27.10.1987, brasileiro, solteiro, 
empresário, portador do RG n.° 118.920 20 via - PTC - AP e CPF n.° 890.821.922-68, 
residente e domiciliado na Rua Carlos Drummond de Andrade, 1166 - Bairro: Congos, 
CEP: 68904-376, Macapá-AP. 

Constitui uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, sob as seguintes 
cláusulas: 

Cláusula ia - A empresa girará sob o nome empresarial H FONSECA DE FARIAS 
EIRELI e com nome da fantasia FARIAS COMERCIO E SERVIÇOS. Terá sede e 
domicilio na Rua Carlos Drummond de Andrade, 1166- sala, Congós, CEP: 68904-376 - 
Macapá-AP. 

Cláusula 2 - O capital é de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), totalmente 
integralizado em moeda corrente do País. 

Parágrafo único - A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado. 

Cláusula 38 - O objeto da Empresa é: 

Atividade Principal: 
77.11-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 

.• 	 Atividades Secundárias: 
1412-6/01 - Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as 
confeccionadas sob medida; 
1413-4102 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais; 
1422-3/00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, 
exceto meias; 
1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário; 
1813-0/99 - Impressão de material para outros usos; 
3329-5/01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material; 
4120-4/00 - Construção de edifícios; 
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 
4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; 
4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 
4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil; 
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4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de 
qualquer material; 
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 
4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; 
4399-1/03 - Obras de alvenaria; 
4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos; 
4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; 
4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; 
4541-2/03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas; 
4541-2/05 - Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas; 
4543-9/00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas; 
4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e sumas e derivados; 
4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar; 
4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais; 
4635-4/01 - Comércio atacadista de agua mineral; 
4637-1/04 - Comércio ^atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares; 
4639-7/02 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de 
fracionamento e acondicionamento associada; 
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação 
domiciliar; 
4679-6/03 - Comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais; 
4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de 
produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; 
4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda; 
4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios; 
4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues; 
4722-9/02 - Peixaria; 
4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas; 
4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros; 
4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em 
produtos alimentícios (MASSAS/BISCOITOS/ENLATADOS); 
4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes; 
4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; 
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico; 
4743-1/00 - Comércio varejista de vidros; 
4744-0101 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 
4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos; 
4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; 
4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção 
(BARRO/CIMENTO/ARGAMASSA/LAJES); 
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de 
informática; 
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4751-2/02 * Recarga de cartuchos para equipamentos de informática; 
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de 
áudio e vídeo; 
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis; 
4755-5/01 Comércio varejista de tecidos; 
4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho; 
4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; 
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria; 
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; 
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos; 
4781-4100 - Comércio-varejista de artigos do vestuário e acessórios; 
4789-0/02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais; 
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domíssanitários; 
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com 
motorista; 
4924-8/00 - Transporte escolar; 
5320-2/01 - Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional; 
5320-2/02 - Serviços de entrega rápida; 
5611-2/01 - Restaurantes e similares; 
5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para 
empresas; 
5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê; 
5620-1/03 - Cantinas - serviços de alimentação privativos; 
5620-1/04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo 
domiciliar; 

( 	7020-4/00 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica 
específica; 
7311-4/00 - Agências de publicidade; 
7319-0101 - Criação de estandes para feiras e exposições; 
7410-2/02 - Design de interiores; 
7490-1/05 - Agencíamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e 
artísticas; 
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 
7719-5/01 - Locação de embarcações sem tripulação, exceto para fins recreativos; 
7721-7/00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos; 
7729-2/01 - Aluguel de aparelhos de jogos eletrônicos; 
7739-0/03 - Aluguel de palras, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto 
andaimes; 
7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais 
(XEROX/GUINDASTRE), sem operador; 
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 
8129-0100 - Atividades de limpeza (RUAS/LOGRADOUROS); 
8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; 

CEETI9ICO O REGISTRO EM 27/02/2019 09i53 SOE N° 16600021291. 1,
18OTOCOLO 	190017462 DE 27/02/2012. 	CdDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11800658235. 	NIRE 	16600021291. 

J ticjp E FONSECA DE FARIAS EIRELI 

Zuracide Ferreira Gomes 
SECRETÁRIA-GERAL 

MACAPÂ, 27/02/2019 
www.empresafaci-'1.ap.gov.br 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade rios respectivos portais. 
Iriforinarid seus respectivos c6digos de verificação 



. 	F%RIS COMERCIO E SERVIÇOS 
CNPJ N-  10272.137/0001-59 

- INSCRIÇÃO ESTALUÁL: 03.033.474-8 
COMERCIO ItIML: farias.cOrnerCloeserVlCOs©gmall. com  
C SERVICOS  

ENDEREÇO: Rua Carlos 1)rummoiid de Andrade n. 1166- Congós, 
(]!P ó8904-376-\'Iaapá-Ap. 

8230-0101 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas: 
8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; 
9001-9102 - Produção musical; 
9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação; 
9319-1/01 - Produção e promoção de eventos esportivos. 

Cláusula 43 - A empresa iniciou suas atividades em 10.06.2008 e seu prazo de duração 
é indeterminado. 

Cláusula 53 - A administração da empresa será exercida por HELIELTON FONSECA 
DE FARIAS já qualificado, que se incumbirá de bem representar a EIRELI Ativa e 
Passivamente, zelar pela observância do contrato social e legislação aplicável, 
administrar e gerir todas as atividades e negócios da EIRELI, sendo vedado, entretanto 
o uso da firma para negócios estranhos aos objetivos sociais em especial a prestação de 
avais, endossos ou cauções de favor bem como onerar ou alienar bens imóveis da 
EIRELI. 

Cláusula 6a - O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de 
cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado 
econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados. 

Cláusula 73 - Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade 
registrada. 

Cláusula ga - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não estou impedido 
de exercer a administração da 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 da concorrência, contra as relações de 
consumo, fé pública ou a propriedade. (art. 1.011, § 11, CC12002) 

Cláusula 93 - Fica eleito o Foro da Comarca de Macapá - AP, para qualquer ação 
fundada neste ato constitutivo, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que 
seja. E por estar assim constituído, assino o presente instrumento particular que foi 
lavrado em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta 
Comercial do Estado do Amapá. 

Macapá/AP, 23 de Fevereiro de 2018. 

Helielton Fonseca de Farias 
Titular Pessoa Física 
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