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Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense 
Autoridade Superior 
Por intermédio da Comissao Permanente de Licitações  

Ref.  Recurso referente a Tomada de Pregos n° 06/2022 

São Carlos, 27 de maio de 2022. 

A empresa AMON CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA., simplesmente chamada de 
aqui em diante de AMON, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n.° 
08.012.524/001-04, através de seu procurador legal Fernando José Rosalen, divorciado, 
engenheiro, RG n.° 12.356.063da SSPSP, inscrito no CPF sob n.°030.407.678-36, abaixo 
assinado, diante das decisões da inabilitação da recorrente por descumprimento à exigência 
do item 3.3.4 do Edital, divulgada da publicação em diário oficial na data de 25 de maio de 
2022„ vem por meio deste documento apresentar recurso contra a decisão. 

Dos FATOS 
Dos fatos que habilitaram outras empresas participantes, mas não esta recorrente AMON, 
segundo o texto extraído do parecer técnico n.° junto ao processo administrativo 
n.°232/2022 emitido pela Eng. Stefânia Muniz Casado: 

"0 Departamento de Planejamento e Obras entende que: 

0 acervo da licitante é válido somente se a obra e/ou serviço estiver sob responsabilidade do 
profissional registrado como Responsável Técnico na Certidão de Registro de Pessoa Jurídica 
do CREA; 
Os atestados devem comprovar a execução de serviços com características semelhantes de 
complexidade tecnológica e operacional equivalentes ou superiores ao objeto desta licitação, 
não sendo relevante neste caso a metragem quadrada construída; 

Neste sentido ficam habilitadas para a concorrência as seguintes empresas: 
Beuvali Construtora e Projetos de Engenharia EIRELI - CNPJ: 32.496.213/0001-4; 
Construtora  TAG FOX  LTDA - EPP - CNPJ: 10.884.259/0001-04 e 
Pórtico Engenharia e Serviços Ltda - CNPJ: 38.251.646/0001-14.". 

Acompanha o citado parecer o quadro abaixo: 
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Diante desses fatos a Ilma. Eng.a concluiu que a empresa AMON não comprovou 
capacidade técnica suficiente para sua habilitação. A  CPL  embasada neste parecer, acatou e 
tornou a recorrente inabilitada. 



DAS CONTRARRAZOES 
1. Todos as certidões de acervos técnicos -  CAT  apresentados neste certame são válidos, 

pois, tal como cita a Enga Stefânia, o engenheiro Fernando José Rosalen é o 
Responsável Técnico na Certidão de Registro de Pessoa Jurídica do CREA e nas  CAT.  

2. Tal como a própria engenheira mostra no quadro acima, as parcelas de maior 
relevância (estacas, forma em madeira, aço e concreto) foram apresentados junto aos 
documentos de habilitação, não sendo relevante os quantitativos. 

3. Não há previsão legal para exigências às licitantes de outros documentos senão os 
listados na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

4. Recentemente o Egrégio Tribunal de Contas da União pacificou o entendimento que 
é irregular a exigência de que a atestação de capacidade técnico-operacional de 
empresa participante de certame licitatório seja registrada ou averbada junto ao 
CREA, uma vez que o  Art.  55 da Resolução -Confea 1.025/2009 veda a emissão de  

CAT  em nome de pessoa jurídica (Acórdão TCU n.° 470/2022). 
5. A doutrina e a jurisprudência majoritária têm entendido que o excesso de exigências 

na fase habilitatória dos certames licitatórios impedem a concorrência e causam 
danos ao erário, frustrando os objetivos descritos no  art.  3° da lei de licitações: busca 
da proposta mais vantajosa para a Administração, garantia da isonomia e promoção 
do desenvolvimento nacional sustentável. Sua aplicação moderada não significa 
desmerecimento ao principio da vinculação ao instrumento convocatório ou negativa 
de vigência do caput do  art.  41 da lei 8.666/93 que dispõe sobre a impossibilidade de 
a Administração descumprir as normas e condições do edital. Em casos análogos os 
nosso Tribunais vem decidindo de forma favorável ao posicionamento desta 
Recorrente. 

DOS PEDIDOS 
Com base no exposto, pede a revisão do resultado da inabilitação da recorrente, tornando-
a HABILITADA a participar das fases posteriores do presente certame. Manter a 
desclassificação deste recorrente fere seu direito liquido e certo 

Nestes termos, pede deferimento, 

AMON CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA 
Fernando José Rosalen 
Procurador 
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AMON CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA 
N 9  08.012.5247/0001-04 I.E. N 2 637.301.695.113 

Eu, Vanusa Antonio da Silva , brasileira, divorciada, comerciante, portador 
da cédula de identidade RG. n Ci  24.441.929-2 SSP, inscrito no CPF sob n 
149.453.178-01 SSP/SP, residente e domiciliado na cidade de Araraquara, Rua 
Doutor José Augusto dem Arruda botelho,1241, CEP: 14.805-253 - Jardim 
Maria Luiza, estado de São Paulo, como sócia - gerente "AMON 
CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA", C.N.P.J.: no 08.012.524/0001-04, 
I.E.:no 637.301.695.113, nomeio meu bastante procurador, Sr. Fernando 
José Rosalen, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG. 
n 0  12.356.063 - SSP/SP, inscrito no C.P.F. sob n 0  030.407.678-36, residente 
e domiciliado nesta cidade de São Carlos, estado de São Paulo, à rua 	Dr.  
Carlos Botelho n 0  2220,  apt.°  132 - CEP: 13.560-250 - Centro , São 
Carlos/SP. 

Tendo como finalidade gerenciar e administrar em meu nome como: - 
assinatura e rescisão de contratos, efetuar compras, controlar mão - de - obra 
(efetiva ou temporária), representar em procedimentos licitatórios a firma 
denominada "AMON CONSTRUÇõES E SANEAMENTO". 

Alameda das Azaléias,163 - Cidade Jardim CNPJ: 08.012.524/0001-04 I.E.:637.301.695.113  
Sao  Carlos - SP- CEP 13.566-500 -  Tel.  16- 3307-4138 
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