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AMPLIT

nos autos da CONCORRÊN

DO MUNICÍPIO DE NOVO

presença de Vossa Senhoria, em
ç

apresentar, com fulcro no artigo 1022; inéiso IelI do Código desPrócesso

Civil, opor EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, razão de entender ter havido

omissão e contradição na respeitável decisão de folhas 633, conforme

segue:
O Ilustre Prefeito proferiu a respeitável decisão de folhas

633, no sentido de supostamente acompanhar o parecer jurídico de folhas

626/632 no seguinte sentido:

“conheço do recurso impetrado pela licitante AEA

ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP, mantendo a
decisão pela sua habilitação, bem como o ato de
habilitação da A. DE LIMA E SILVA EIRELI”

Ocorre que, há patente contradição havida, uma vez que

o parecer da Procuradoria Jurídica de folhas 626/632 é em sentido
ABSOLUTAMENTE CONTRÁRIO à decisão embargada:

"Em relação às licitantes 4. De Lima e Silva Eirelie J. A.

Tineli Marques & Cia Ltda. igualmente não vemos razão

para rever a habilitação.

(..)
Em face do exposto, nos manifestamos no sentido
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EPP e não contra a inabilitação do Recorrente (AEA

ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP), que em
nenhum momento faz qualquer alusão a esse fato. Desse
modo, há desconformidade entre a análise realizada pela
comissão a folhas 613/615 e o objeto do recurso, uma
vez que a matéria impugnada nele não foi analisada,
sendo enfrentada questão relativa a inabilitação de dois
licitantes o qual não foi interposto recurso.”

Em suma, a decisão da Comissão de Licitação de folhas
613/614 foi extra petita, e este fato foi alertado pela procuradoria jurídica
deste Município as folhas 617 e 626/6322.

Não é demais ressaltar que consta na ata do presente
certame (folhas 556) que a licitante A DE LIMA E SILVA EIRELI foi

inabilitada em razão da invalidade de certidão de registro no CREA, bem

como a AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP foi
inabilitada em razão em razão da não apresentação da certidão de

| (19) 3435.3807 / 3302.0306
Rus Marechal Deodoro, 1431

:

B.Alto | Piracicaba/SP | 13416-580 | contato Gamplitececo.br
4

AMPLITEC |
DEAEHCIAMENTO De RESfDUOS



raspando Etnias EirdocoEsstiho, TER msencats hadisSE  Penaidas 1 ESSOTS IS. rapateddo
abrpnçdã Eiitosmcaariano psonninne ias gsriste

Ê
Ps

NEssasiaDE LICITAÇÕES E CONTRATOS

* desde que não representena x situação
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>

dendstra,

“Erverpiirico abalo ã. O envsopejá noatireainverso ae sa
Ante o exposto, requer de Vossa Senhoria, nos termos do

artigo 1022, inciso 1 e II do Código de Processo Civil, que sane a omissão

e contradição demonstrada na respeitável decisão de folhas 633, para

seguir o parecer jurídico da Procuradoria Jurídica deste Município de folhas

617 e folhas 626/632 no sentido de “ser negado provimento ao recurso

apresentado por AFA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA. EPP, para

manter a inabilitação de A DE LIMA E SILVA EIRELI e AFA ENGEHARIA E

MEIO AMBIENTE LTDA EPP, e ao final manter a habilitação das licitantes

Amplitec Gestão Ambiental Ltda, e J. A, Tineli Marques & Cia Ltda.”

Termos em que,
Pede deferimento.

Piracicaba, 8 de setembro de 2020.
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