
EXCELENTÍSSIMO SEN

PREFEITURA DA COMA

PAULO

Processo nº 129/2020

AMPLITEC GESTÃO AMBIENTAL LTDA,já qualificada nos

autos da CONCORRÊNCIA PÚBLICA promovida pela PREFEITURA DO MUNICÍPIO

DE NOVO HORIZONTE, , vem, respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, em

atenção ao respeitável despacho de folhas apresentar CONTRARRAZÕES AO

RECURSO, interposto por AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP nos

termos que segue.

Termos em que,
Pede deferimento.

Piracicaba, 5 de maio de 2020.
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A municipalidade de Novo Horizonte, publicou o edital

estabelecendo as regras do certame (EMPREITADA PELO MENOR PREÇO
GLOBAL nº 005/2020, PROCESSO 129/2020) com o escopo de contratação do
seguinte objeto:

“CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA ENCERRAMENTO DO

ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DE NOVO HORIZONTE,
compreendendo o fornecimento de todo o material empregado, equipamentos, mão
de obra, canteiro de obras, serviços complementares, transportes, eftc.,
conforme Termo de Referência, plano de encerramento do aterro de resíduos
sólidos domiciliares de Novo Horizonte - SP, orçamento e memorial descritivo,
anexos ao presente edital”.

Apresentadas os documentos para fins de habilitação, a ora
recorrente AEA ENGENHARIA apresentou impugnação quanto a documentação
apresentada pela Recorrida AMPLITEC pois no entender da recorrente apresentou
fio de arame e não alabrado; que o acervo técnico apresentado pela licitante
AMPLITEC é fornecido pela empresa ESSÊNCIAL cujo contrato social indica ser de
mesmo grupo econômico.

Entre outros fundamentos de impugnação, a recorrente afirmou

que a licitante J.A TINELI MARQUE & CIA LTDA, “não tem objeto do contrato
pertinente ao licitado e também não possuem acervo técnico para biogás, chorume
e marcos e monitoramento”.

Sendo assim a comissão de licitação entendeu por suspender o

certame para análise dos fundamentos impugnados pela ora recorrente.
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seguinte sentido:

É
AMAPLITEC

GERENCIAMENTO St Nesipõos

NÃO estão de gcorio com as exigênckis do edital AEA ENGENHARIA É
AMBIENTE LTDA EPP pora efeito de cadastro junto q Divisão de Liciaçõese Contratos,

consta a Certidão nº CI— 9249020/2090 do CREA-SP . Conselho de Engerharia e

Agronomia de Estado de São Paulo, comos nomes de Ademir Antoniail! - Rudinel Jose é
Busseie como responsáveis técnicos da empresa, & o atérvo técnito fúntádo este
documento, NÃO estão de ncordá com as exigências do edil, AMELÍTI

AMBIENTAL LTDA, phre -ejeito de-codeniro pinto a Divisco de Hieitições
e

Corunato

monsia a Céiilião nº CF = 2098557/2020 do EREA-SP — Conselho, de, Enfiiharia é

Agroiomia do Estudo de São Páulo, com e nois de Fiávio Debora! ubuiioa DOR

AEresponsúniliBonico dd empresa, e laesHio Iconicoijiiitdo neste decimigito, eubio ds

acondsddi os axjpannias do adia! JA. TINELI MARQUES d& CIA DÍDA » EPP; para

efeito de cadastro junto 4 Divisão de Licitações « Corireios, consta à Certidão CJ =

Z2F86US-D0D0 do CREASP — Conselho de Engenharia = Agronomia do Estudo de São

Fondo, com os nomes de Juliano Augusto Marques e Guilherme Polulne Tinell comoÉ
responsilveis Iócnicos da ampresa, e o acervo técnico juntado nesie documento, estão de /
agordo coit as exigências do edital. Mus demais aspectos que envolvem 0 exame da

conformidade da documentação apresentada, constafou-se que as espresas estavam de

avordo com as exigências editalicias. Isto posto, par unanimidade dos seus membros a Ã

Comissão Pormanento de Licitações, com respaldo na análise efetuada pela Diretoria dead
Obras e Serviços, resolve decir HABILITADAS os listantes: AMPLÍTEC

iara Dr. Euelvdas EaniSo Dustiha, 408 — castro» Nsvo HofaonaiSF Fonelfax 17 35478005 CER: tasas

Comissão Permanente de Licitações, com respbldo na andlise-sfetuada potá bi
j

la dep

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE E
ChPy N.º.4s 1521d6/0001-99 Emacipado qm-28H0H547

DIVISÃODE LICITAÇÕES E CONTRATOS

GestÃO AMBIENTAL LTDA + CNPJAIF Nº 05.385,262/0001-50-6 ATI
— ENPUMF Nº.07.280.4600001-47, ELNA BELL ITAR, as feifónios:

“SILVA BIREU —ENPUMHE Nº 09.677:845/0001.72; AEA ENGENHARIA EMEIO

AMBIENTE LTDA EPP — CNPUME Nº 02708. 50S/0008:21. Tendo eni vilãio prazo Fecursãf

previsto para a modalidadesicilalória, a senhor Presidente delerthinou que cópia “Sasto alo

decisório fosse alado no lbasi-de dostume é publicado na Imprenta Oficial do Manléipio,

conforme sulilbin 15:98 do edital da. ltitações, pára efeito do regulnfcexereico do ditada
recurso. Decorrido» prazo-sem intárposição de recursos/ d envelope (02) proposta serd-aberto

sin sessão pública às O9hÓbmin dó dia 05 de sgórto do 2020, N5 sãso de averttuai.

YWtarposição So Tasúrso será mircada uma nova data para abertura dercenvelope nº =
Fropasta, ém dib'€ hora a sor divulgado alravós de públicação no-Didrio:Olitial do Munisipio-e

sitio -óficiál do Munieíplo sua ncuohorizonte so.gosbr. Nada mais tavendosatediar; follavradaa

presente'ata que, dae suháia conforme, vai ássináda putos miembros-da Gomibsão, o portal
Antoriio Biiió Mantovani

.

que. sacretarisf à presente sessão.
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a inabilitação da Reg

merece ser inabilitadá;
será demonstrado a seg

Il. MÉRITO:

a) MANUTENÇÃO DA HABILITA

Em que :p

merece ser mantida por seus

condições (com sócios em comum, coim-grau de parentesco ou qui çam ao

mesmo grupo econômico) participarem do mesmo processo licitatório ou de emitirem

atestados de capacidade técnica uma a outra, na medida em que as pessoas
jurídicas, em nosso ordenamento, possuem autonomia jurídica e não se confundem

com as pessoas físicas ou jurídicas que a integram e/ou a comandam, sendo cada

qual titular de direitos e obrigações de forma independente em relação às demais.

No mais, não há vedação na Lei nº 8.666/93 e quiçá no

instrumento convocatório do presente certame. Estabelece o artigo 266 da Lei

6.404/76 que as sociedades (controladora e controlada) conservam a personalidade

e patrimônios distintos, além de ser um princípio da contabilidade: o princípio da

entidade.

Portanto merece ser mantida a respeitável decisão no sentido de

que para efeito do cadastro junto a divisão de licitação e Contrato, consta a certidão

nº Cl 229857/2020 do CREA/SP, com nome de Flávio Pecorari Junior, como

responsável técnico da empresa, e o acervo técnico juntado neste documento está
de acordo com as exigências do edital.
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Ante o exposto, requer de Vossa Senhoria que seja rechaçado

os fundamentos apresentados no recurso de AEA ENGENHARIA para desprover o

recurso e manter a habilitação de AMPLITEC GESTÃO AMBIENTAL LTDA.

b) DA INABILITAÇÃO DEJ.A TINELI MARQUES & CIA LTDA EPP:

| (19) 3435,3807 / 3302.0306e
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Prefeitura Municipal da Estância Turísticade ilha solteira
Estado de SãoPaulo —--——=SEcREraRranMonIcipar Di POnRASExtaNUTENÇÃO

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

A Prefeitura Municipal de ilha Solers (CNPJ 58.764-048/D001-08).

nsóte alo, repissentada pela Secretaria de Cbras e Manstenção. emite ests Termo de

Execução do sevigo de “Execução de pavimentação sufóltica, guias e suijetas,

Wonsinição de bocas de lodo e tubos dé concreto pera drenagem pluvial para
Intorligação-dá.infrzastrutura do Loteamento Morada da Sol asistema existente 18 Av,

De diimar Gouveia s Rua Valdir Melerouto Loteamento Morada do Sol, naxidadede liha

Solteira, axBgutala pela aitipresa JA. TinblrMarques & Cla. Liga. isolita Ad.GNPJMAF sob

nº 0250. 460/000%17, com sade na Rua Bras, 4º 40-55 A Cenifo, na cidade de Palmeira

D'Oeste SP , somas seguímas informações.

Rrafeltura Municipal da Estância Tusistica de llha Solteira
- És du Bão Paulo

SESONtANTA ASUNECIPALDES QUER E taNtraNÇÃão

EO DÉ RECEBIMENTO PROVISÓRIO
|

pes.

A Frssliuis Municipal ds ms Solgis, custo aim dopreséntada paia

Sscnioita de oras é hlanufenção, amis sie Termo de Recabimento Provisório du obre de

“Revitalização e Utbmizeção ds Avenios Continental, no vecho cotpresídido entre Alaméda

nas Garay 6 Aamséia Blovi, cammução «e cisovia, pis do câminhade e

iumiinição, selntvo a & 2913, avemilada pus citas d. A TINELI

MARQUES»TPP, CNPJ RE-57, cam Rex Broaã, 17.406 À, Cento, da

digade Sã Paleta E

saguintes informaliss:

CONTRATADA tod, Av TIREL! MARQUES «PD

(19) 3435.3807 / 3302.0306
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ATESTÁDO.DE CONCLUSÃODE-DBRAS

à Prnteiura Manfiipateso à,

CIA LTOR intodta na QALE A pot
Eusponaivo! Tânco pila Dewção &

GREA-SOSITIBSTO, esacotou dm tamiess Efinio devádint quê di

Processo 17 OBSEDTS a dados atratees

aTESTa eia os dovidõo fes, que q mess LA TuBluMAnúuES A | sigo ioaE
T25O ABRLGÍM- AT, com registo ni DASA SP 18% Aoencoaçi Pa :

N

Execuiio dê Om o-Eegeshoro JULIANO AUBUSTO TINELE MARQUES —

sisedo mom '&-Cóncomsas Pabica nº BnNZntS,

a gos Emas álbuize-filadiênagass CAÂniNa GEN DADE

at GROBOvE x TSOMDIS
mtrataçãa dii"empresg se poniafizaiii-no sagiaast-esnetraçõão civis aujetivando produção sto

adisidos caca uma, tolslizando Húbias
tivo. Disaltham 4 Dronagranies,

eipagadiio

Disuio:

sz untindos naniiacianais, ilpologia ESSES, jontm-sss meios q;

metro quadrados! contame: Sepocificações cgnbiaitis nó tiinoda! Dog”

stigsos oeiórnditai, car ainadimento nó sonnáito cerebro Junia s/GDHU — Procesio Provisório

Convanio sê. aba da cmno do censnaro+ A
Endárego da ora: Conjunto Babis; pista & Nizan Espociatá

Neste sentido decisão:do Egrégio Tribunal Bati

LICITAÇÃO. Inabilitação em pregão presencial — Contratação de empresa para

fornecimento de monitores culturais ou recreativos — Inabilitação por ausência de

comprovação da aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação — Capacidade

técnica atestada incompatível com o objeto da licitação em questão, mais

amplo que a execução dos serviços prestados outrora pela empresa autora.

Ação julgada improcedente em 1º grau — Decisão mantida em 2º instância.

RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - APL: 10209410720168260482 SP 1020941-

07.2016.8.26.0482, Relator: Isabel Cogan, Data de Julgamento: 11/02/2019, 12º

Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/02/2019)

Ao contrário do que alega a recorrente, a recorrida

AMPLITEC GESTÃO AMBIENTAL apresentou atestados de capacidade técnica

com objeto simular e compatível ao objeto e complexidade da obra objeto do

certame sub judice.
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Brefeiizero é
Deprs:

à Ee se2cdo amas ep na é

eme mm
ATESTADO DE CAPACIDADE FECRICA Dô

PROFESSIONAL (PARCIAL)

RIO MURICTRA (OCALTZADO Ná FAZENDA LASEADO YE,
HESSA CroNSE, COM FÓBRECIMÊNTO TE MATERIAIS, HAU-NE-ÓBRA,
eqdiSsMENTOS É VEZQÃOS MEcEssÁdIOS DE acindo dom &

LEGISLAÇÃO vEGERTE:

Prazo dos serviçãe CATESTADO PARÉIMIO: 11/08/2007 5 ê
Fi/0s/2D0B. &

“inter ds cônvrago: R$ 524.584,88. As
aRT SS gEprsPeHofprsindo fg iãCf Eás ê

ATENSSMOS.  DECLANAMOS atraves desta que à gapresé E
ESPLVEC ESTÃO AMÉTENTAL LtiÃ., têndo come residasieal
côcriico + Esg.” rlávio pecorars Jóntor sus anividades. da
cesfdoração, divação de Erabalho + bic
ebek, AS ão Srição ci

BEER Ê

ã ; É

tHBirsÉios “Ha com

FopMECIMENTO DE MATERFAIS, MiO-DE-QBRA, EQUESAMENTOS E

véreutos mECESSâRIOS DE ACORDO COM À LEGISLAÇÃO vIGasTE.

PREFEITURA DE RIO DAS PEDRAS
Estagio do Jão Parto - Srcsih
EMPAa On HS

Lodeto Josfisite dirNegulido nº 18 -Cêniaro CHEIA I9igas fm: das teanedr
atuma (TO MPS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO DAS PEDRAS, insuita sob 6 CNP) sf
3,826040/0001-83, ATESTA para 08 dedãos rs que fiâvio Pecorarl Júnior,

Engenheiro Gi inscito no CPP nº :t5MpaGIRdA, CREA/SP nº GHBSOLZISA,

| E prêsa iascdita

aiinivo de presos nd”  auB7asmiarzsõao?, aBoxaadnsiasóõia,
+3027230101423823-e 28027330181595840,

A) Informações
Os dados raterentes no serviço prestado em síntese lstam-ss;, de modo sucíita, subsequent

Transporte, núnto
E desdiasção finaluda pasiquda sónciss gotas

pnstinrento de equipamentos é

raia-desotra. * E

FE,PELIEGREA-SE,

rima

ÉdO



recorrida por AEA

CIA LTDA — EPP. q

que são completamente
engenharia para encerramefi
convocatório.

HI - CONG

Diante do expost

A) seja NEGADO PROVIMENTO ao tê
regularidade nos documento açãotendo em vista que não há qualque

da recorrida AMPLITEC GESTÃO AMBIENTAL.

b) Que a decisão recorrida seja revista apenas para inabilitar JA TINELI

MARQUES & CIA LTDA — EPP. que apresentou atestados referentes a obras de

pavimentação e que são completamente incompatíveis com as caracteristicas de

obras de engenharia para encerramento do aterro de resíduos sólidos.

Termos em que,
Pede deferimento.

Piracicaba, 6 de agosto de 2020.

FLAVIO PECORAE Assinado digitalmente por
HAVIO PECORARIJUNIOR: JUNIOR1549463802
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