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De: aeaengenhariaDuol com.br
Enviado em: quinta-feira, 30 de julho de 2020 19:16

Para: licitacaoQnovohorizonte.sp.gov.br
Assunto: impugnação
Anexos: Representacao 2020Novo Horizonte. aterro.pdf

Bom dia!
Segue em anexo, nosso recurso, relativo a decisão infundada da Comissão de Licitação e o
Departamento de Engenharia e Obras, deste município de Novo Horizonte.
Att.
Ademir Artonialli
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO, DE LICITAÇÃO

DE NOVO HORIZONTE - SP

AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP, inscrita

no CNPJ sob nº 02.706.549/0001-21, com sede à Rua Treze de Maio, nº 1.925,

Bairro Alto, Piracicaba-SP, CEP. 13.419.270, fone/fax nº (19) 3434-9035, neste

ato representada por seu Diretor Ademir Antonialii, portador do RG nº 7.535.954 e

CPE nº 015.948.988-12, vem, mui respeitosamente à ilustre presença de Vossa

Excelência, com fundamento no art. 113 e 88 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93 alterada

pela Lei nº 8.883/94, interpor a presente RECURSO em face da Prefeitura do

Município de Novo Horizonte, CNPJ n.º 45.152.139 / 0001 - 99, Praça Dr.

Euclydes Cardoso Castilho,185, Centro Estado de São Paulo, fone/fax nº (017)

35439015, nos termos em que passa a expor e a requerer.

1. DOS FATOS

A representada fez publicar o EDITAL DE CONCORRÊNCIA

nº 005/2020, visando “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, etc., conforme Termo de Referência, plano de encerramento do

aterro de resíduos sólidos domiciliares de Novo Horizonte - SP, orçamento e
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memorial descritivo, anexos ao presente edital, conforme memorial descritivo e

planilhas em anexo”,

Percorrendo o referido Edital, observa-se a existência de

cláusulas e condições contrárias aos ditames legais e aos princípios norteadores

das licitações, as quais devem ser consideradas no edital, para evitar-se a mácula

do certame, sobretudo considerando a NÃO  SIMILARIDADE E/OU

EQUIVALÊNCIA E/OU DE MESMAS CARACTERÍSTICAS dos serviços a serem

realizados conforme o memorial descritivo e O ATESTADO TÉCNICO

apresentado pelas empresas Amplitec Gestão Ambiental Ltda., A de Lima e Silva

Eirelie J. A. Tineli Marques & Cia Ltda. EPP. Explicamos.

Diz o Item 1- DO OBJETO, do certame:

“4.4. 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, etc., conforme Termo de Referência, plano de encerramento

do aterro de resíduos sólidos domiciliares de Novo Horizonte - SP,

orçamento e memorial descritivo”.

Então vejamos o que diz os itens abaixo:

10.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

10.4.1. Registro ou inscrição na entidade profissional competente;

a) Certidão de Registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e

Agronomia - CREA, atualizado, da Empresa e de seu(s) Responsável(is)

Técnico(s);

a(1) No caso de licitante(s) de outro estado, deverá(ão) validar(em) as

certidões com o visto do CREA — SP.
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b) Comprovação da aptidão para desempenho de atividade pertinente e

compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da

Licitação, igual ou superior a 50% (cinquenta por cento), nos termos da
SÚMULA Nº. 24, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,
fomecido por Pessoas Jurídicas de Direito Público ou Privado,

devidamente registrado na entidade profissional competente

(CREA).

b.(1) A comprovação acima deverá ser efetuada através da apresentação
de Atestado(s) e respectivos Acervos Técnicos (CAT) para comprovação
de aptidão Técnico Operacional; somente serão aceitas se estiverem em

nome da licitante.

b.(2) Deveratão)-o(s)-atestado(s)-constar(em)-azexecução de obra(s)
côm:à complexibilidade; “área: e: serviços compatíveis ao objeto
licitado.

b.(3) No caso de atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito

privado, cujas obras e serviços decorrerem de licitação pública, a:licitante
deverá juntar o.Contrato.de-Subemmpreitada; com.a:devida:anuência do,
Órgão:responsável pela Licitação.

Os Atestados Técnicos apresentados pelas empresas Amplitec Gestão
Ambiental Ltda., A de Lima e Silva Eireli e J. A. Tineli Marques & Cia Ltda.

EPP, através de seu representantes técnicos, Elirenhiim:momento
apresentã' similafidade ou de forma a comprovar serviços de mesmas
características às do objeto desta Licitação demonstrando a aptidão para
desempenho de obra nos serviços contidos nos Lote 1, Lote 2 e Lote 3, no

Anexo Ill — Termo de Referência ou seja: Lote 1 item 1.2 Mourão de
Concreto de 2,5 m de altura 425 unidades, item 1.3 Escoras de apoio para
mourão 52 unidade, item 1.4 Tela de alambrado com malha de 10x10 em

2.091 m?, apresenta a empresa Amplitec Gestão Ambiental Ltda cerca
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de 5 fios de arame farpado com mourões de madeira. Onde está à
complexibilidade, áreae Serviços--compativeis do objeto licitado

conforme exigem ositens 1.2, 1.3 e 1.4 do Termo de Referência do referido

edital acima mencionado?

No Lote 2 do Termo de Referência em seus itens: item 1.1.4 Semeadura de

gramínea no topo do maciço 12.085,00 mê, item 1.1.5 Plantio de grama
batatais nos taludes 3.538 mº, item 1.2.4 Semeadura de gramínea no topo
do maciço 6.791,00 m?, 1.2.5 Plantio de grama batatais nos taludes

1.704,00 m?, item 1.3.4 Semeadura de gramínea no topo do maciço

5.086,00 m?2, item 1.3.5 Plantio de grama batatais nos taludes 3.439,00 m?,

Nenhuma das empresas acima mencionadas, trazem em seus CAT e no

Registro do CREA profissional qualificado e habilitado para estas
atividades, ou seja, Engenheiro Agrônomo ou Engenheiro Florestal, mas
sim Engenheiro Civil que se quer tem habilidade para isso, como mostra o

nosso questionamento junto ao CREA e a resposta abaixo demostra

claramente a incompetência técnica dos responsáveis técnicos (todos

Engenheiros Civis) de todas as empresas acima citada: grifamos

Em relação ao seu outro questionamento, sobre Eng. Civil fazendo plantio de grama
temos uma PL recente do CONFEA que julgou ser, realmente, exorbitância de atribuições.
Segue abaixo:

Ref. SESSÃO: Sessão Plenária Ordinária 1.451
Decisão Nº: PL-0137/2018
Referência:PC CF-3937/2017
Interessado: Matheus Pereira Papa

Ementa: Conhece o recurso interposto pelo interessado para, no mérito, negar-lhe
provimento e dá outra providência.

O Plenário do Confea, reunido em Brasília em 7 de fevereiro de 2018, apreciando a

Deliberação nº 0052/2018-CEEP, e considerando que trata o presente processo de
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recurso interposto ao Confea contra a decisão do Plenário do Crea-DF pelo Eng. Civ.

Matheus Pereira Papa, CPF nº 046.790.164-34, autuado mediante o Auto de Infração nº

003455P2013CB, lavrado em 30 de janeiro de 2013, por infração à alínea “b” do art. 6º da

Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, ao exorbitar suas atribuições profissionais
referentes à atividade de plantio de grama, conforme se verifica na ART nº

0720120064874; considerando que a alínea “e” do art. 27 da Lei nº 5.194, de 24 de

dezembro de 1966, estabelece que compete ao Confea julgar em última instância os

recursos sobre registros, decisões e penalidades impostas pelos Conselhos Regionais;

considerando que a alínea “b” do art. 6º da Lei nº 5.194, de 1966, prevê que exerce

ilegalmente a profissão de Engenheiro ou Engenheiro Agrônomo o profissional que se

incumbir de atividades estranhas às atribuições discriminadas em seu registro;
considerando que o interessado, em seu recurso ao Plenário do Confea, alegou que os

serviços constantes da ART nº 0720120064874 foram lançados erroneamente, não sendo

o responsável pelo plantio de grama e assim, solicita a extinção da multa; considerando

que o art. 7º da Resolução nº 218, de 1973, dispõe que as atribuições do Engenheiro Civil

são o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes a

edificações, estradas, pistas de rolamentos e aeroportos; sistema de transportes, de

abastecimento de água e de saneamento; portos, rios, canais, barragens e diques;

drenagem e irrigação; pontes e grandes estruturas; seus serviços afins e correlatos;

considerando que nos autos do processo não consta documentação comprobatória de

que o interessado esteja habilitado a executar a atividade de plantio de grama;
considerando que não procedem as alegações constantes do recurso apresentado, visto

que o profissional autuado é Engenheiro Civil, não possuindo atribuição

para plantio de grama, não sendo possível a descaracterização da falta; considerando

que, não obstante as alegações constantes do recurso apresentado, o interessado
motivou a lavratura do auto de infração, uma vez que anotou na ART nº 0720120064874 a

atividade de plantio de grama e consta no processo fotos do local, comprovando-se que
houve visita in loco, representada pelo fiscal; considerando que a infração está capitulada

na alínea “b” do art. 6º da Lei nº 5.194, de 1966, cuja penalidade está prevista no art. 71,

alínea “c” — multa, combinado com o art. 73, alínea “b”, desta lei; considerando que a

multa, à época da autuação, encontrava-se regulamentada pela Resolução nº 1.043, de

28 de setembro de 2012, art. 1º, alínea “b”, no valor compreendido entre R$ 475,83

(quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta e três centavos) e R$ 951,14 (novecentos e

cinquenta e um reais e quatorze centavos); considerando Parecer nº 2.046/2017-GTE,
DECIDIU, por unanimidade: 1) Conhecer o recurso interposto pelo interessado para, no

mérito, negar-lhe provimento. 2) Manter a aplicação de multa no valor de R$ 951,14

(novecentos e cinquenta e um reais e quatorze centavos), a ser corrigido pelo Crea na

forma da lei. Presidiu a votação o Diretor EDSON ALVES DELGADO. Presentes os senhores
Conselheiros Federais ALESSANDRO JOSE MACEDO MACHADO, CARLOS BATISTA DAS

NEVES, DANIEL ANTONIO SALATI MARCONDES, EVANDRO JOSÉ MARTINS, FRANCISCO

SOARES DA SILVA, INARE ROBERTO RODRIGUES POETA E SILVA, JOÃO BOSCO DE
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ANDRADE LIMA FILHO, JOSE CHACON DE ASSIS, LAERCIO AIRES DOS SANTOS, LUCIANO
VALERIO LOPES SOARES, MARCOS LUCIANO CAMOEIRAS GRACINDO MARQUES, OSMAR
BARROS JUNIOR, RICARDO AUGUSTO MELLO DE ARAUJO, RONALD DO MONTE SANTOS,
WILIAM ALVES BARBOSA e ZERISSON DE OLIVEIRA NETO.

Cientifique-se e cumpra-se.

Brasília, 07 de fevereiro de 2018.

Eng. Civ. Joel Kriger

“4.2. CERTIFICADO DE REGISTRO NO CREA DA EMPRESA”:

Demonstra claramente no CRC das empresas A de Lima e Silva

Eirelie J. A. Tineli Marques & Cia Ltda. EPP, junto ao CREA, que elas
somente poderão executar serviços pertinentes ao objeto de seu contrato
social, assim apresentado, ou seja não possuem habilitação e qualificação

para a execução dos serviços acima mencionados.

Diz ainda CLARAMENTE o CRC em sua OBSERVAÇÃO: Restrição
de atividades ref. Ao objeto social, conforme Inst. Vigente.

Assim, nenhum responsável técnico destas empresas, poderão
executar obras, sem ser as que estão em seu objeto social devidamente

apresentada junto ao CREA, conforme o descrito acima.

Salentamos ainda, que os profissionais responsáveis pelas

empresas, não pode em hipótese alguma executar obras em aterro
sanitário, conforme demonstrado acima.

É bom salientar, que o Sr. Flavio Pecorari Jr, é sócio e responsável
técnico pelas empresas Amplitec e Essencial, conforme demostrado
abaixo, e que a COMISSÃO DE LICITAÇÃO tem por OBRIGAÇÃO fazer as
DELIGENCIAS, para apurar o fato aqui citado, coisa que não o fez no ato
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da abertura dos envelopes de habilitação, conforme consta na Ata, a nossa
solicitação já naquele momento, o que é ilegal.

Amplitec Gestao Ambiental LTDA - 05386262000150

CNPJ: 05.386.262/0001-50
Razão Social: Amplitec Gestao Ambiental LIDA
Data de Abertura: 09/10/2002
Tipo: MATRIZ
Situação: ATIVA
Natureza Jurídica: 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
Capital Social: 5074000.00

Atividade Principal
Atividade Principal: 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não

especificadas anteriormente
Atividades Secundárias

Atividade Secundária: 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e
internacional

Atividade Secundária: 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.

Atividade Secundária: 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de
produtos perigosos

Atividade Secundária: 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e
equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem
operador

Atividade Secundária: 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
Atividade Secundária: 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
Atividade Secundária: 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
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Atividade Secundária: 39.00-5-00 - Descontaminação e outros
serviços de gestão de resíduos

Atividade Secundária: 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e

equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
Atividade Secundária: 64.62-0-00 - Holdings de instituições não-

financeiras
Endereço

CEP: 13.416-580
Logradouro: R Marechal Deodoro
Número: 1431
Complemento: Sala 1

Bairro: Alto
Município: Piracicaba
UF: SP

Contatos
Telefone: (19) 3435-3807
E-mail: shipampolini(d gmail.com

Quadro de Sócios
Sócio: SILVIA HELENA INACIO PAMPOLINI 49-Sócio-

Administrador
Sócio: FLAVIO PECORARI JUNIOR 22-Sócio

Essencial Central de Tratamento de Residuos LTDA | Essencial

Informação principal!
CNPJ 12.507.748/0001-64 | MATRIZ ]

ESSENCIAL CENTRAL DE TRATAMENTO DE
Nome da empresa RESIDUOS LTDA

Fantasia nome ESSENCIAL

Inicio atividade data 2010-08-10
Natureza jurídica Sociedade Empresária Limitada

Situação cadastral ATIVA desde 2010-08-10
Qualificação do responsável||Sócio-Administrador
Capital social R$ 4.953.400,00
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Porte da empresa DEMAIS

Opção pelo simples NÃO OPTANTE

Opção pelo MEI NÃO

Endereço
Estrada Municipal Que Liga Rio das Pedras A Mombuca, S/N
Km 6 Cxpst 42
RURAL
RIO DAS PEDRAS - SP
13390-000

Contatos
e Telefone(s): (19) 3042-5604
e Fax: (19) 3042-5604
e Correio eletrônico: comercial(Octressencial.eco.br

Sócios

“as Data de : xCódigo Nome entrada Qualificação

CPF***404638**|Flavio Pecorari Junior 2010-08-10—[Sócio-Administrador
Sócio

Representante  |Amplitec Gestao
.

CPF**5878788**/ Ambiental Ltda 2010-08-10—Representante:
IA dministrador

Ainda em tempo:

“4,3. SIGUINIFICADO DA PALAVRA SIMILAR, EQUIVALENTE E

MESMAS CARACTERÍSTICAS.

Diz o Dicionário Dicio on line: Similar = idêntico, análogo, a outro.

Assim, onde esta a equivalência ou a similaridade e as

características da CAT apresentada pela empresa Amplitec no item acima

citado entre cerca e alambrado?
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Assim, podemos afirmar que um Atestado cuja obra foi realizada no

aterro sanitário municipal de Rio das Pedras SP, não possui nenhuma

equivalência ou similaridade muito menos características com a solicitada no

edital. E, portanto, não atende as exigências deste edital.

Assim onde esta a similaridade, as características e a

equivalências entre elas?

Como se pode verificar, uma simples olhadela no Edital, nota-se

que, de fato, a representada deixou de apresentar qualquer informação

detalhadas previstos no edital para que as licitantes pudessem continuar dentro

do processo sem ser inabilitada.

2 — DO DIREITO

Dizoart.113e 81º, da Leinº 8.666/03, que:

“Art. 113. O controle das despesas decorrentes dos

contratos e demais instrumentos regidos por esta Lei será feito pelo
Tribunal de Contas competente, na forma da legislação pertinente, ficando

os órgãos interessados da Administração responsáveis pela demonstração
da legalidade e regularidade da execução, nos termos da Constituição e

sem prejuízo do sistema de controle interno nela previsto.

& 1º Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou

jurídica poderá representar ao Tribunal de Contas ou aos órgãos

integrantes do sistema de controle interno contra irregularidades na
aplicação desta Lei, para os fins do disposto neste artigo.
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O direito da representante em ver suas suplicas
analisadas e conhecidas por esta Comissão de Licitação que é garantido nos
dispositivos acima transcritos.

Ademais, notoriamente o E. Tribunal tem sido

implacável na defesa dos interesses públicos, sobretudo, na aplicação das Leis e
na garantia da Ordem Pública, nos termos da Carta Magna da Republica.

Isto posto, forçoso concluir, que a Administração
infringiu os dispositivos legais básicos para o certame licitatório e corroborado
pela melhor doutrina, precitados acima.

Tal infringência legal feriu de topo, TAMBÉMoart. 3º, caput, 8

1º e Inciso |, da Lei de Licitações, uma vez que não foi respeitado o princípio da
legalidade, moralidade e da igualdade, e ainda, o caráter competitivo do certame,
como se pode depreender dos dispositivos abaixo transcritos:

3. DA URGÊNCIA DA MEDIDA DE IMPUGNAÇÕES

Considerando a fase que se encontra o procedimento
licitatório ABERTURA DOS ENVELOPES nº 2 PROPOSTA, é de urgência a
IMPUGNAÇÃOdas empresas acima citadas para que seja evitada lesão a direito
da licitante, como acima demonstrado.

Assim, o “fumus boni júris” é comprovado uma vez que
a Lei de licitações foi terminantemente lesada pela representada.

4. DO PEDIDO

Ex positis, pede a representante:
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1. Seja julgada procedente a presente Representação, para que seja
determinada a correção da ilegalidade acima apontada, ou a anulação do

total do procedimento licitatório em questão;

2. Seja noticiado as empresas, de sua impugnação e

3. Protesta provar o alegado por todos os meios admitidos em direito.

N. termos,
P.o DEFERIMENTO,

Piracicaba, 30 de julho de 2020.

76
AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP

M.Sc. Eng. Agrônomo ADEMIR ANTONIALLI

RG nº 7.535.954 — CREA 5060269604
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