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Ilustríssimo Senhor, Vilamon Pereira Ramos, DO. Presidente da Comissão Pennanente de 

Licitação da Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte - Pará. 

PREFEITURA MUN!CIPAL OE CUMARU DO i·,0 .. , ~ - ' ,

DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO 
RECEil EM: ~' 7 /...Q.1/. ?9t:,,o 

ÁS: I é ,j !J HORAS 

Ref. : EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 003/2020- PROCESSO 031 /2020 

JN PRESTACAO DE SERVICOS L TOA, empresa brasileira de direito privado oriunda do 

estado do Pará, inscrita no CNPJ/MF sob o número 05 .027.166/0001-15, com sede 

administrativa situada na Avenida Xingu, número 1681 , bairro Vila Cruzeiro, na cidade de 

Conceição do Araguaia, estado do Pará, CEP 68 .540-000, por seu representante legal infra 

assinado, tempestivamente, vem, com fulcro na alínea "b", do inciso I, do Art. 109, da Lei n.º 

8.666 de 2 1 de junho de 1993, à presença de Vossa Excelência, afim de interpor 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

contra a decisão dessa digna Comissão de Licitação em habilitar no certame a empresa 

CONSTRUTORA GA VEA L TOA, o que faz declinando os motivos de seu inconformismo 

no articulado a seguir. 

1- DOS FATOS SlJ BJACEl\TES 

Atendendo à convocação dessa prefeitura municipal para o certame supramencionado, veio a 

recorrente dele participar com outras li ci tantes, pelo que apresentou proposta almejando ser 

contratada . 

Sucede que, a digna Comissão de Licitação depoi s de ter analisado os documentos de 

hahilitação e ter ouvido os questionamentos das empresas participantes, tomou a decisão de 

habilitar a CONSTRUTORA GA VEA LTDA, mas a empresa GA YEA não apresentou a 

documentação referente ao item 6. 1.2. alínea b ), questionado pel a emprt!sa JN PRESTAÇÃO 

DE SE RVI ÇOS LOTA no preito da licitação. 

Fato este que torno a equi, ocada a classificação da doc umentação da CONS f'R U fORA 

GAV[A LTOA. 

li - DAS RAZÕES DA REFORM A 

A decisão sob comento. merece ~er reformada. porque 

O item 6. 1.2, al ínea b ) diz que · 

6.1.2 - REGl'LARIDADE FlSCAL 
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b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou 
Mun· · 1 J · ' 1c1pa , re ativo a sede da licitante, pertinente ao seu ramo de at ividade e 

compatível com o objeto do certame; 

Ocorre que a empresa GA VEA não apresentou essa documentação, que seria a FIC (ficha de 

inscrição cadastral) podendo ela ser estadual ou municipal, apenas essa docw11entação 

demonstra a prova de inscrição relativa á sede da licitante e demonstra o seu ramo de atividade, 

para a verificação de compatibilidade com o objeto do certame, os documentos expressos pela 

ilustre comissão de licitação como forma de comprovação descritos na Ata de abertura não 

contemplam o que é pedido no item e o que é demonstrado na FIC, documento não pode ser 

incluído ao processo licitatório. Tendo em vista o exposto na Ata, se só a numeração serve 

como comprovação, não precisaria apresentar os documentos pedidos no edital, e sim apenas 

os números de Inscrição e CNPJ para a participação do certame. 

A lei 8666/93 no Atr. 29. II, pede a prova de Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes 

Estadual ou Municipal, fato esse que não foi apresentado pela empresa GA VEA. 

Com isto, a empresa GA VEA não atendeu o item 6.1.2 em sua alínea b do edital, não 

apresentando documento consistente. 

ID-DOPEDIDO 

Em face do exposto e tendo na devida conta que o procedimento licitatório contém 

falhas/ilegalidades insanáveis, requer-se o provimento do presente recurso com efeito para: 

- Desclassificar a documentação de Habilitação da empresa GA VEA e passando para a 

fase de abertura e julgamento das propostas. 

Outrossim, amparada nas razões recursais, requer-se que essa Comissão de Licitação 

reconsidere sua decisão e, na hipótese não esperada disso não ocorrer, faça este subir à 

autoridade superior em consonância com o previsto no§ 4º, do Art. 109, da Lei n. º 8.666/93 , 

comunicando-se aos demais licitantes para as devidas impugnações, se assim o desejarem, 

conforme previsto no§ 3°, do mesmo artigo do Estatuto. 

Nestes Termos 

P. Deferimento 

Conceição do Araguaia - PA, 27 de julho de 2020. 
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-Este documento não contém emendas, borrões, rasuras e/ou entrelinhas. 

-Documento emitido em 2020-07-27 às 09:0 I :09 . 

Av. Xingu, nº 1681 - Vila Cruzeiro 
Conceição do Araguaia - PA - CEP 68.540-000 

+55(94) 99267-8607 
jn@jnps.com.br 

Pág ina 2 de 2 


