
 

CONSTRUTORA GAVEA LTDA 

Rua Jose Antônio da Silva Sa, nº186, Setor Paraiso, Pau D.arco - PA. 

RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO  

Ref.: Concorrência Pública nº. 003/2020 – Processo 031/2020  

Recorrente: JN Prestação de Serviços LTDA  

 
Assunto: RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO PELA EMPRESA 

JN Prestação de Serviços LTDA. 

 
Objeto: Contratação de ponte em concreto armado na Rodovia Vicinal 
Trairão, Trecho Mpa-287 / RB-235, sobre o Rio Trairão, Lote 1, com 
extensão de 120M no Município de Cumaru do Norte – PA, Sob Jurisdição 
do 6º NR, conforme condições, quantidades, exigência, especificações 
técnicas, termo de referência, planilha orçamentaria e composições de 
preços unitários estabelecidas neste projeto básico por meio de 
concorrência pública. 
 
 Considerando a Lei nº. 8.666/93, que estabelece normas gerais 
sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, 
serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no 
âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e do 
Municípios. 
 
     Considerando O artigo 22, § 1º assim dispõe: “§ 
1º Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer 
interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, 
comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no 
edital para execução de seu objeto. ” 
     Considerando o Processo Administrativo licitatório nº 031/2020 
Concorrência Pública nº003/2020, na modalidade de Concorrência 
Pública, Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Cumaru do Norte. 
 
     Considerando que a empresa citada em pauta CONSTRUTORA GAVEA 
LTDA, estabelecida na Rua Jose Antônio da Silva de Sa, nº 186, bairro 
Paraiso, Pau D.arco - PA. Inscrita no CNPJ sob o nº 27.594.998/0001-
56. 
 
     Considerando que a comissão que rege esse certame, analisou 
durante a habilitação e chegou à conclusão que não há nenhum 
impedimento sobre as alegações referente a documentação do (item 
6.1.2, alínea b do edital que relata o seguinte PROVA DE INSCRIÇÃO NO 
CADASTRO DE CONTRIBUINTES ESTADUAL OU MUNICIPAL, RELATIVO Á SEDE 
LICITANTE, PERSISTENTE AO SEU RAMO DE ATIVIDADE E COMPATIVEL COM O 
OBJETO DO CERTAME. 
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Considerando O edital na página 04 no item 6.1.2, alínea b do edital 
que relata o seguinte PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES 
ESTADUAL OU MUNICIPAL, RELATIVO Á SEDE LICITANTE, PERSISTENTE AO SEU 
RAMO DE ATIVIDADE E COMPATIVEL COM O OBJETO DO CERTAME, a empresa 
CONSTRUTORA GAVEA LTDA apresentou documentos que comprovam o item 
citado, documentos tais como, Certidão de Regularidade de Natureza 
Tributária, Balanço Patrimonial e outros, assim cumprindo o item 
abordado no edital.   
 
Considerando a ATA do Processo 031/2020 Concorrência Publica 003/2020 
do dia 20 de Julho de 2020 do objeto Contratação de ponte em concreto 
armado na Rodovia Vicinal Trairão, Trecho Mpa-287 / RB-235, sobre o 
Rio Trairão, Lote 1, com extensão de 120M no Município de Cumaru do 
Norte – PA, Sob Jurisdição do 6º NR, conforme condições, quantidades, 
exigência, especificações técnicas, termo de referência, planilha 
orçamentaria e composições de preços unitários estabelecidas neste 
projeto básico por meio de concorrência pública. Tal ATA constando as 
empresas SPE ENGENHARIA LTDA, JN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, WN 
CONSTRUTORA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI E A CONSTRUTORA GAVEA 
LTDA e devidamente assinadas por todas relata na última página logo 
depois de fazer a análise de todos os questionamentos levantado na 
fase que o certame se encontrava [... Assim, a comissão de licitação 
declara habilitada as empresas: JN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, 
CONSTRUTORA GAVEA LTDA e SPE ENGENHARIA LTDA. A análise foi feita 
pela a Comissão Permanente de Licitação junto com a sua assessoria 
jurídica e assim constataram e deferiram que a empresa CONSTRUTORA 
GAVEA LTDA comprovou que o item 6.1.2, alínea b do edital 
apresentando documentos que comprovam o item citado, documentos tais 
como, Certidão de Regularidade de Natureza Tributária, Balanço 
Patrimonial e outros, assim cumprindo o item abordado no edital. A 
lei Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública 
e dá outras providências. 
Art. 29. A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, 
conforme o caso, consistirá em: (Redação dada pela Lei nº 12.440, de 
2011) (Vigência) 
I - prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no 
Cadastro Geral de Contribuintes (CGC); 
II - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou 
municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 
III - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e 
Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na 
forma da lei; 



 

CONSTRUTORA GAVEA LTDA 

Rua Jose Antônio da Silva Sa, nº186, Setor Paraiso, Pau D.arco - PA. 

IV - prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por 
lei. 
(Revogado) 
IV - prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular 
no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. (Redação 
dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 
V – prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça 
do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos 
do Título VII- A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. (Incluído pela Lei nº 
12.440, de 2011) (Vigência). 
 
Como apresentado acima II - prova de inscrição no cadastro de 
contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio 
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual; 
III - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e 
Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na 
forma da lei; 
E a inscrição foi comprovada através de outros documentos, 
 

Gostaria de registrar que mesmo com o julgamento da comissão 
sobre o ato citado acima, a CONSTRUTORA GAVEA LTDA não se absteve em 
sanar os questionamentos interpostos pela empresa recorrente, sempre 
no intuito de esclarecer e contribuir com a transparência em 
quaisquer serviços que prestamos e ofertamos. 
 
 

Redenção – Pará, 29 de julho de 2020. 
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