
Brito

De: Juliano <juliano Ojaengenharia.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 10 de agosto de 2020 10:27
Para: Brito”
Assunto: Requerimento para Protoloco de Peça Recursal de Impugnação de Recurso

Bom dia, Segue anexo para protocolar a peça recursal para Impugnação de Recurso interposta pela empresa AEA

Engenharia e Meio Ambiente.
Agradecemosa gentileza
Att,
Juliano
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EiEENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
CNPJ N.º 45.152.139/0001-99

Praça Dr. Euciydes Cardoso Castilho, nº 185, centro, CEP 14960-000

NOVO HORIZONTE, ESTADO DE SÃO PAULO

A COMISSÃO JULGADORA DE LICITAÇÃO

REFERENTE:

EDITAL Nº 079/2020 — PROCESSO. Nº 129/2020

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 005/2020

TIPO DE LICITAÇÃO: EMPREITADA PELO MENOR PREÇO GLOBAL

FORMA DE EXECUÇÃO: INDIRETA
ENCERRAMENTO: ENTREGA DOS ENVELOPES, DIA 20/07/2020, ÁS 09:00 HORAS

ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO: DIA 20/07/2020, ÁS 09:30 HORAS.

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA ENCERRAMENTO DO

ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DE NOVO HORIZONTE,

compreendendoo 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, anexos ao presente edital

ASSUNTO: INPUGNAÇÃO DE RECURSO.
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Prezados Senhores;

A empresa J.A TINEL! MARQUES & CIA LTDA EPP, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.250.460/0001-17, com sede a Avenida

Carlos Gomes, 5372, Centro, na cidade de Palmeira D' Oeste, estado de São Paulo,

representada pelo Srs. Juliano Augusto Tineli Marques, nacionalidade brasileira, portador da

Cédula de Identidade sob nº 34.193.971-7 SSP/SP e CPF/MF nº 223.128.428-66, e Guilherme
Polaini Tineli, nacionalidade brasileira, portador da Cédula de Identidade sob no 48.003.217-8

SSP/SP e CPF/MF no 395.549.098-02, na qualidade de sócio proprietário, na qualidade de

sócios proprietários, serve-se do presente instrumento paradirigir-se a esta Doutra COMISSÃO

MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, devidamente designados pelo Decreto nº. 6.917/2020, de 31 de

março de 2020, designada para julgar e processaro certame licitatório denominado PROCESSO
Nº 129/2020, instaurado sob modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA autuada sob registro nº
005/2020, objetivando a execução de "CONTRATAÇÃO DE OBRASDE 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 residuos sólidos domiciliares de Novo Horizonte

- SP", vem tempestivamente à presença de Vossa Senhoria, oferecer a presente IMPUGNAÇÃO

ao Recurso Administrativo oferecido pela empresa AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE

LTDA EPP (CNPJ/MF Nº 02.706.549/0001-21), o que fazemos com supedâneono Art. 109, 8 3º
da Lei Federal 8.666/93, apresentando no articulado as razões de sua irresignação, buscando
tisnar um processo licitatório lícito e transparente, e para contrapor passa-se a aduzir as razões
de fato e direito:

Não obstante, requerer que Vossa Senhoria se digne a
apreciar a questão aqui apresentada, exercendo o direito de retratação que lhe é facultado pela
lei vigente (Art. 109, $ 4º da Lei 8.666/93), acatando o pedido formulado pela Recorrente caso a
Doutra Comissão assim não entenda, requer que se digne remeter as razões do Recurso para
Autoridade competente ou por quem está delegar a fim que, no prazo de Lei, profira decisão
devidamente fundamentada, reformando o julgamento, contra o qual se insurge o presente
Recurso, conforme segue:
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A Lei Federal nº 8.666/93, juntamente com suas alterações
posteriores, que rege o presente Processo Licitatório em pauta, assim estabelece acerca do
cabimento de recursos administrativos:

Art. 108. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta
Lei cabem:

LJ
8 3º Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes,

que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

Em consonância ao exposto no Art. 109. 8 3º Lei no 8.666/93,
a presente medida apresenta-se tempestiva, pois manifestada no prazo instituído na legislação
federal no âmbito do Art. 110 desta Lei, tendo em vista que este Recorrente foi comunicada por
intermédio de Publicação, sendo esta Imprensa Oficial de Novo Horizonte, Ano II!, Edição nº
0565, de 03 de Agosto de 2020, página 02, portanto, perfeitamente cabível a interposição deste,
devendo portando a esta Doutra Comissãovir a apreciá-lo.

Preliminarmente, esta Recorrente pede licença para reafirmar
o respeito que dedica aos membros da douta Comissão de Licitação e à digna Autoridade
Julgadora. Destaca que o presente recurso tem estrita vinculação à interpretação objetiva dos
fatos do procedimento licitatório.

As eventuais discordâncias deduzidas neste recurso
fundamentam-se no que preconiza de modo específico à Constituição Federal, à Lei de
Licitações, o indigitado Edital, que devem ser aplicados.

Esta Requerente, faz constar o seu pleno direito as Razões
ao Recurso Administrativo devidamente fundamentado pela legislação vigente e as normas de
licitação, bem como solicita-se que a Ilustre Comissão Julgadora de Licitação, conheça o
IMPUGNAÇÃO ao Recurso Administrativo oferecido pela empresa AEA ENGENHARIA E MEIO
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AMBIENTE LTDA EPP (CNPJ/MF Nº 02.706.549/0001-21) e analise todos os fatos apontados,
tomando para si a responsabilidade do julgamento.

Feitos os ritos preliminares, partiremos então aos principios
norteadores resultantes da presente peça recursal.

No dia 20 (vinte) dias do mês de julho de dois mil e vinte, às
09:30 horas, esta Recorrente compareceu para participar do certame em questão na data, hora
e local estipulados no Edital, tendo apresentado seu pedido de credenciamento (juntamente com
os documentos necessários), sendo o Envelope nº 1, consistente na documentação de
habilitação, e o Envelope nº 2, consistente na proposta de preço, referente ao Processo nº
129/2020 - Concorrência nº 005/2020, objetivando a Contratação de empresa especializada para
execução de obras e serviços de engenharia "ENCERRAMENTO DO ATERRO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS DOMICILIARES DE NOVO HORIZONTE", conforme especificações, quantidades e
rotinas descritas no Termo de Referência e no Plano de Encerramento aprovado pela CETESB,,
cujo ato convocatório nº. 079/2020 foi resumidamente publicado na Imprensa Oficial do Estado
de São Paulo sob nº. 130 (118), no Jornal A Gazeta de São Paulo (Jornal de grande circulação
no estado) pela edição nº. 5.470 e na imprensa eletrônica do município, edição nº. 535, todos do
dia 18 de junho de 2020, além de disponibilizado no sitio oficial www.novohorizonte.sp.gov.br e
por afixação na portaria da Prefeitura Municipal, onde ao mesmo, a Comissão Permanente de
Licitação entendeu por bem em suspendera sessão para encaminhamento à área técnica, ou
seja, Diretoria de Obras e Serviços, para melhor análise do acervo técnico apresentado.

Aos 27 (vinte e sete) dias do mêsde julho de dois mil e vinte,
às 09h00min, na sala de reuniões da Divisão de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal
de Novo Horizonte, foi instalada a sessão para JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS
APRESENTADOS PARA FASE DE HABILITAÇÃO, procedendo apreciação de Parecer Técnico
da Diretoria de Obras e Serviços Públicos, onde após deliberações, e por unanimidade de seus
membros resolve declarar HABILITADAS as licitantes: AMPLITEC GESTÃO AMBIENTAL
LTDA- CNPJ/MFNº 05.386.262/0001-50 e esta Recorrente denominada J.A. TINELI MARQUES
& CIA LTDA- EPP- CNPJ/MF Nº 07.250.460/0001-17 e INABILITAR as licitantes: A DE LIMA E
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SILVA EIRELI- CNPJ/MF Nº 06.877.945/0001-72; AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE
LTDA - EPP - CNPJ/MF Nº 02.706.549/0001-21 (empresaestá porora impugnada), após sendo
aberta o prazo recursal previsto para a modalidade licitatória em pauta.

Ocorre que, a proponente AEA ENGENHARIA E MEIO
AMBIENTE LTDA - EPP - CNPJ/MENº 02.706.549/0001-21, interpôs Recurso, com fundamento
no Ar. 113e 81º e 2º da Lei Federal nº 8.666/93, juntamente com suas alterações posteriores,
pelo qual requera inabilitação das empresas sagradas habilitadas, a saber, AMPLITEC GESTÃO
AMBIENTAL LTDA- CNPJ/MF Nº 05.386.262/0001-50 e esta Recorrente denominada J.A.
TINEL! MARQUES & CIA LTDA- EPP- CNPJ/MF Nº 07.250.460/0001-17, e posterior anulação
do certame licitatório em pauta.

Eis o ápice da questão, consoante passamos a nos
expressar.

Primeiramente, temos a enfatizar que o fundamento legal
pronunciado pela Recusante AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP - CNPJ/MF
Nº 02.706.549/0001-21, a qual sita o Art. 113e 8 1ºe 2º da Lei Federal nº 8.666/93, como sua
base legal, é totalmente infundamentado,visto que o mesmo trata-se de representar ao Tribunal
de Contas ou aos órgãos integrantes do sistema de controle interno contra irregularidades na
aplicação desta Lei, ou seja, intempestivo porse tratar de atuação em data inoportuna, visto que
O processo pautado encontra-se Julgamento de Habilitação apresentadas, e não verificação de
indícios de falhas contidas no preâmbulo convocatório, cuja mesma, deveria proceder com a
impugnação do feito, o que não o fez.

O que realmente se observa, na peça recursal apresentada
pela empresa AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA — EPP, é um ato de desespero e
eivada disparate com a legislação vigente, baseada tão somente em "achismos"e leviandades,
tentou ao longo de todas as razões de seu Recurso Administrativo, macular a decisão da
Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, e a efígie desta licitante, além
de tentar induzir ao erro os agentes deste respeitável órgão.



J. A. TINELI MARQUES & CIA LTDA - EPP
C.N.P.J 07.250.460/0001-17

A Av, Carlos Gomes, 5372 — CEP: 15720-000 — Palmeira D' Oeste — S.P,
TELEFONE: (17) 3851-1060 / 36513063

e Email: ja)jaengenharia.com.br

A afirmação desta impugnação se dá pelo fato de não haver,
em todo o Recurso Administrativo protocolado pela empresa AEA ENGENHARIA E MEIO
AMBIENTE LTDA — EPP, nenhum embasamento sólido e eficaz, visto que esta licitante possui
e preenche todos os requisitos habilitatórios exigidos no edital do certame em tela, restando, tão
somente buscara inabilitação das empresas cumpridoras das exigências editatícias, para então
a anulação do certame em pauta, utilizando-se de inverdades e absurdos, causando arrepios à
sensibilidade jurídica, ética e moral.

Deste modo, cabe por parte desta licitante, antes de qualquer
arguição, externar todo seu repúdio às alegações da empresa AEA ENGENHARIA E MEIO
AMBIENTE LTDA — EPP, restando, tão somente, trazer luz e veracidade sobre os fatos trazidos
pela mesma.

São quatro os fatos trazidos pela empresa AEA
ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA — EPP, conforme Recurso Administrativo, que sem
nenhuma solidez, "joga palavras ao vento”, conforme segue:

|- Da apresentação de Atestados incompatíveis com o objeto licitado;

Il — Falta de Profissional Qualificado “Engenheiro Agrônomo";

HI. Composição de Quadro Societário quanto as empresas "Amplitec e Essencial”.

IY. Dispondo sobre a Qualificação para execução dos serviços

Primeiramente, quanto a alegação de apresentação de
Atestados incompatíveis com o objeto licitado, o que a recorrente pretende é tenta induzir esta
Doutra Comissão ao erro, alegando que seria necessário que a nossa empresa tivesse
apresentado atestados de capacidade técnica que comprovassem serviços da mesma
característica.

Quanto a esta afirmação, a mesma é totalmente
improcedente, visto que conforme alegações, constante a sua peça Recursal, (fl. 568), dispondo
sobre o descumprimento ao Lote 01: item 1.2 Mourão de Concreto, item 1.3 Escoras de Apoio
para Mourão e item 4 Tela de Alambrado com malha 10x10, foi cumprido na sua integralidade,
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conforme Certidão de Acervo Técnico nº 2620130013288, até a mais que que solicitado no
Edital, conforme faço constar “ALAMBRADO EM POSTES DE CONCRETO CURVO 10x10 em
com 3,00 metros de altura, implantado a cada 2, 50metros com travamento a cada 30,00 metros,
nos cantos e no Final. Mureta de concreto (fck 20mPa) executado em toda extensão do
alambrado com as dimensões mínimas de 0,10x0,30 metros, sendo 0,10 metros enterrados e
0,20 aparente, todos pintados em caiação na cor branca, fechados com tela de alambrado arame
galvanizado flo 12 mm malha 3'x3"na altura de 1,80 metros, esticadas com 3 fios de arame
liso galvanizado n. 12, nas pontas das curvas serão executados 3 fios de arame farpado também
galvanizados, bem como foi apreciado e aprovado por Parecer Técnico da Diretoria de Obras e
Serviços Públicos.

Sobre a afirmação de quanto ao lote 02, no que tange ao
plantio de grama, foi devidamente cumprido conforme constante na Certidão de Acervo Técnico
- CAT nº 2620180003558, bem como demais Acervos juntados ao processo, não restando
quaisquer duvidas sobre a execução do mesmo.

Continuando ao questionamento proferidos pela licitante AEA
ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA — EPP, a mesma alega Falta de Profissional
Qualificado “Engenheiro Agrônomo”.

Primeiramente, sobre o fato abordado, conforme
conhecimento, não há nenhuma impugnação do Edital, quanto a falta de exigência de
Profissional Qualificado “Engenheiro Agrônomo”, tão pouco o preambulo convocatório faz
menção a tal exigência, portanto o edital não impugnado vira regra intransponível.

O edital de licitação tem força de lei entre a administração
pública e os participantes, e não é possível fazer novas exigências a não ser as previamente
admitidas.

Destacamos ainda que, cada exigência editalícia foi feita em
razão da conveniência e segurança da Administração Pública. Caso qualquer empresa licitante
discordasse da exigência, deveria a tempo e a modo, ter apresentado impugnação ao edital, o

que não ocorreu.
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Ademais, de maneira desqualificada ou até mesmo de não

conhecimento por parte da recorrente, pois devia ser sabido que toda licitante motivadamente

poderá impugnar o edital em momento anterior ao certame, conforme art. 41,8 1º,82º e 83º da
Lei Federal nº 8.666/93, caso não seja proposta no prazo previsto o direito da licitante decai,

senão vejamos comaletra fria da lei:

Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e

condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.

810 Qualquer cidadão é parte legitima para impugnar edita! de

licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo

protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para
a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração

julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem

prejuízo da faculdade previstanoS fo doart. 113.

5 2º Decairá do direito de impugnar os termos do edital de
licitação perante a Administração o licitante que, tendo-os
aceito sem objeção, venha a apontar, depois da abertura dos
envelopes de habilitação, falhas ou irregularidades que o
viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de
recurso.

2º Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação

perante a administraçãoolicitante que não o fizer até o segundo
dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilifação em
concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em
convite, tomada de preços ou concurso, ou a realização de leilão,

as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em

que tal comunicação não terá efeito de recurso. (Redação dada pela
Leinº 8.883, de 1994).

Portanto, não há nem o que se cogitar sobre tal imposição,
ou seja, a recorrente, continuou trazendo alegações infundadas e sem qualquer sustentação
legal.
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Quanto a alegação sobre a Composição de Quadro

Societário quanto as empresas “Amplitec e Essencial”, não cabe a esta impugnante adentrar

no mérito da questão, visto que conforme Parecer técnico proferido pela Diretoria de Obras e

Serviços Públicos a mesma foi esclarecida, cabendo ainda tão somente a licitante Amplitec a
manifestação sobre este ponto abordado.

Por fim, quanto ao tópico IV, tratando-se agora sobre

Qualificação para execução dos serviços, conforme constante da fl. 571 da peça Recursal, no

que concerne a que esta impugnante não poderia executar tais serviços, visto que o objeto de

seu contrato social, não possui habilitação e qualificação para execução do serviços por ora
licitados.

Sobre esta questão, temos a abordar que diferentemente do

presumido pela Requerente, o objeto licitado trata-se de Obra de Engenharia, conforme bem se
destaca no item 02 do edital, conforme assim faço constar:

02. OBJETO:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE, pessoa
jurídica de direito público interno, com sede na cidade de NOVO

HORIZONTE, Estado de São Paulo, na Praça Dr. Euciydes
Cardoso Castilho, nº 185, centro, CEP 14960-000, telefone/fax 17-

3543-9015, inscrita no CNPJ/MF sob nº 45.152.139/0001-99, por
determinação do Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal Dr.

TÓSHIO TOYOTA, que no uso de suas atribuições legais, faz

público que se acha aberta a CONCORRÊNCIA Nº. 005/2020, do

tipo menor preço, empreitada por preço global, que tem por objeto
a

CONTRATAÇÃODE
OBRAS

DEENGENHARIA

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, anexos ao presente edital. (Grifo Nosso)
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Conforme bem evidenciado no preambulo convocatório, o

objeto licitado, trata-se de Execução de Obra de Engenharia, e não a realização de não Serviços
de Regularização Ambiental, perante a qualquer órgão, visto que isto já foi realizado por

empresa devidamente capacidade para tal, resultando assim no projeto Aprovado e parte
integrante do Certame, mas sim de Execução de Obras de Terraplenagem e Drenagem e
Arborização.

Destaco ainda, que ao expressar sobre C.R.C (Certificado de
Registro Cadastral), a mesma visa induzir esta Doutra Comissão a demais funcionalidades e
regimentos aplicável tão somente a outra modalidade disposta na Lei Federal 8.666/93, sendo
esta “Tomada de Preço, que não é o caso aqui em questão, pois ao expressar “demonstra
claramente no CRC das empresas que elas claramente não pode executar”, o que teria a
haver com a matéria em questão, pois o Edital em momento nenhum dispõe sobre a exigência
tão pouco sobre a obrigatoriedade dos mesmo.

O que conta apenas no caso em apreço, dispõe tão somente
ao cumprimento do item 10 do Edital, visto que este trata-se sobre a “DA DOCUMENTAÇÃO

(ENVELOPE Nº 01)”, o que ficou demonstrado por Esta Doutra Comissão, bem como por seu
Departamento Técnico, que esta impugnante esta totalmente apta e habilitada ao certame,
portanto, não há o que se cogitar.

Aproveitando ainda o ensejo, e esclarecendo ainda ao
questionamento, quanto ao objeto disposto no contrato social e registro no CREA, ao contrário
do aduzido pela requerente, não há incompatibilidade entre os mesmos, bem como destacamos
ainda, que tal objeção não pertence aos objetivos originais para os quais este presente processo
foi constituído, visto que não há objeções para tal, visto analise e aprovação por esta Doutra
Comissão de todo rol de documentos acostados ao processo, onde esta impugnante cumpriu
rigorosamente os ditames legais

A todo momento em seu recurso a licitante busca motivação
para caracterizar a violação dosprincípios supracitados, e com causa pior pressupõem que esta
respeitável Comissão de Licitação, onde, o mesmo usa de simples conceitos e argumentos, que
não são mostrados tampouco fundamentados pelo mesmo, e que se percebe com limpidez a
falta de motivação, assim como, de circunstancia que configura a lesão aos princípios citados.
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Vale aduzir, que todos os atos praticados no certame foram
totalmente legais e lícitos, pois toda tramitação foi amparada tanto pelo instrumento convocatório,
comopela Lei Federal nº 8.666/93, deste modo, se configurandoa total legalidade e moralidade
tanto por esta Respeitável Comissão, como pela impugnante.

Como conclusão aos fatos, a recorrente solicita simplesmente
a anulação total de um procedimento licitatório, em que a mesma nãofoi capaz de se habilitar,

por falta de documentação, com isto, busca prejudicar diretamente este Município que tanto se
dispôs de tempo e planejamento para que esta obra em questão aconteça, bem como fica

evidenciada a real necessidade e urgência da mesma.

Destarte, está impugnante respeita o direito da recorrente,
mais se percebe alusivamente, que o recurso, ora impugnado, insubsistente conquanto carece
de substrato fático e desprovido de amparo legal, mormente por não ter nenhuma violação ao
edital tampouco má-fé por parte da impugnante perante o certame em tela.

Pelas razões de fato e de direito descritas ao longo da
impugnação, respeitando o princípio da legalidade e igualdade e todas normativas pátrias
trazidas a presente impugnação requer:

A) Por via de consequência, seja conhecido o mérito, porém julgado IMPROCEDENTE, o
Recurso Administrativo interposto pela licitante AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE
LTDA - EPP.

B). Seja mantida a decisão desta Doutra Comissão de Licitações, em manter esta
impugnante denominada J.A TINELI MARQUES & CIA LTDA EPP, HABILITADAe apta
a próxima fase do certame.

Todavia, se por ventura, ainda assim, não seja reconsiderada
a decisão, requer a remessa do recurso à apreciação da autoridade hierarquicamente superior,
para os fins de direito, conforme prevê o parágrafo 4º. do artigo 109 da Lei Federal 8.666/93,
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como também poderemos fazer uso da prerrogativa constante no parágrafo 1º., do artigo 113 da
supracitada Lei. Requerimentos estes que se faz por respeito ao princípio legal, pois temos
absoluta convicção que não se farão necessários,

Nesses termos.
Pede deferimento.

PALMEIRA D'OESTE/SP
EM 07 DE AGOSTO DE 2020.
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