
 
 
 
 

 

 A Prefeitura da Estância Climática de Cunha 

 Pregão Presencial - 08/2023 

 Processo Administrativo – 039/2023 

 

 LFVentura Engenharia e Construção LTDA, inscrita no CNPJ 

41.817.183/0001-10 com sede na Avenida Uberaba, 150 – Jardim Ismênia na 

cidade de São José dos Campos, CEP: 12220-740, vem interpor o presente 

RECURSO ADMINISTRATIVO em face da inabilitação da empresa no Pregão 

Presencial - 08/2023, vindo a esclarecer os seguintes itens: 

 

 6.1. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal mediante a 

apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta 

Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União, expedida pela Secretaria da Receita Federal abrangendo as Contribuições 

Sociais; 

  

 Esclarecimento: a certidão negativa não pôde ser retirada pelo fato de 

constar um débito do ano anterior, que foi pago no dia 13/02/2023, sendo assim a 

atualização pelo site da Receita Federal deu o prazo de 5 dias úteis para que a 

mesma fosse atualizada. No dia 14/02/2023 foi emitida a Certidão Positiva não ainda 

tendo sido atualizada com a quitação do débito. Então a empresa se coloca a 

disposição para apresentar a devida Certidão Negativa caso esse recurso venha a 

ser deferido. (Certidão Positiva encontra-se em anexo). 

 

 c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (de acordo com a 

Resolução Conjunta SF/PGE - 02, de 09 de maio de 2013) por meio da respectiva 

Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito de negativa, com prazo de 

validade em vigor na forma da Lei. 

  

 Esclarecimento: a Certidão a qual se refere o item 6.1.c foi entregue no 

interior do envelope conforme modelo anexo a este recurso. 

 



 
 
 
 

 

 d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede 

do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação de 

Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva de Débito com Efeitos de 

Negativa para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliários). 

 

 Esclarecimento: a mesma foi entregue dentro do envelope como certidão 

positiva, sendo que os débitos já haviam sido quitados, como apresentada em anexo 

a Certidão Negativa oficial. 

 

 6.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 6.4.1 - Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características com o objeto desta licitação, por meio da 

apresentação de atestado(s) expedido(s), necessariamente em nome do licitante, 

por pessoa jurídica de direito público ou privado. 

 6.4.2 - O(s) atestado(s) exigido(s) na alínea “a” anterior deve(m) estar em 

papel timbrado, com a devida identificação e assinatura do responsável, devendo 

possuir ainda o nome, endereço, telefone(s)/fax e e-mail do contato do emitente do 

atestado, além da descrição dos fornecimentos/serviços realizados e seu período 

da realização, contendo todas as informações suficientes para comprovar a boa 

execução do objeto. 

  

 Esclarecimento: o Atestado de Capacidade Técnica apresentado foi a 

execução da Base Operacional 125/1 de Ubatuba onde o Engenheiro Civil Luiz 

Fernando Ventura foi responsável técnico na condução dos trabalhos pela empresa 

ASS Engenharia e Soluções. Visto que o edital NÃO deixa claramente informado de 

que o mesmo deve ser em nome da empresa detentora do documento e que o Sr. 

Luiz possui totais condições de efetuar os trabalhos a serem executados através da 

LFVentura Engenharia e Construção LTDA, da qual atualmente é o responsável, 

vimos através deste pedir a aceitação do mesmo conforme anexo apresentado. 

 

 ISTO POSTO, diante da plena comprovação de atendimento ao edital, 

REQUER, o recebimento do presente recurso, em seu efeito suspensivo; 

 



 
 
 
 

 

 Ao final, para fins de rever a decisão de inabilitação, declarando a nulidade 

de todos os atos praticados a partir da declaração de que não existem fatos 

impeditivos e que a mesma apresentou proposta de valor condizente com o 

Objeto desta licitação, pedi imediata HABILITAÇÃO da empresa LFVentura 

Engenharia e Construção LTDA.  

                             

 Não alterando a decisão, requer o imediato encaminhamento à autoridade 

Superior para que seja reapreciado. 

 

 Nestes termos, pede e espera deferimento. 

 

 

São José dos Campos, 14 de fevereiro de 2023 

 
 
 
 

_______________________________________ 
LFVentura Engenharia e Construção LTDA 

CNPJ: 41.817.183/0001-10 
Resp. Técnico:Eng. Civil Luiz Fernando Ventura 

CREA: 5069944494 
 

luizf
Carimbo
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Cópia - Original

Documento de 1 página(s) assinado digitalmente.



CNPJ: 41.817.183/0001-10

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São 
Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima 
identificada, é certificado que não constam débitos declarados ou apurados 
pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento 
matriz/filial acima identificado.

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

Data e hora da emissão

Certidão nº

Validade

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio 
www.pfe.fazenda.sp.gov.br

23010249566-05

11/01/2023 10:52:37

6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Folha 1 de 1

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado 
de São Paulo



08/02/2023 14:36 Certidão de ISSQN/Taxa de Licença

https://servicos.sjc.sp.gov.br/certidoes/cert_iss_txlic/certidao.aspx?im=417358#sitetopo 1/1

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

DEPARTAMENTO DA RECEITA

CERTIDÃO DE ISSQN/TAXA DE LICENÇA

 

CERTIFICA, que não consta(m) até a presente data/hora, débito(s) relativos a Imposto Sobre

Serviços de Qualquer Natureza e Taxas de Licença, que onerem a Inscrição Municipal nº

417358 em nome de LF VENTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA  . Fica, entretanto,

assegurado ao Município, o direito de cobrança de qualquer débito que seja apurado

posteriormente, sujeitando-se ainda o contribuinte, se for o caso, às penalidades cabíveis e

previstas em Lei.

Obs: CERTIDÃO NEGATIVA

 
Documento emitido via internet em 08/02/2023 14:35:54.

Chave para validação: 9D8PD EA265 FGC5D.

Válido até 07/08/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no site da Prefeitura, na internet, no

endereço http://www.sjc.sp.gov.br

A presente certidão foi emitida pelo site http://www.sjc.sp.gov.br, através do sistema

informatizado da PMSJC, nos termos do Decreto 10.951/03 de 24 de abril de 2003.

Certidão Expedida Gratuitamente
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