
POTENCIAL 
CAROLINA s';;Jh1t:1ils7NI CONSTRUÇÕES EPP 

À 

FEMA - Fundação Educacional do Município de Assis 

Campus "José Santilli Sobrinho" 

Ref.: Processo Licitatório Nº 026/2017 - Tomada de Preços Nº 001/2017. 

Objeto: Contratação de empresa para execução de obras e serviços de engenharia. 

Ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

Senhor (a) Presidente da Licitação, 

CAROLINA SPINOSA MOSSINI CONSTRUÇÕES-EPP, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ nº 

11.897.082/0001-35, com sede na cidade de Lutécia/SP, na Rua Francisco Augusto Rodrigues s/nº, Centro, 

representada por sua sócia-proprietária CAROLINA SPINOSA MOSSINI, vem respeitosamente à presença de 

Vossa Senhoria dentro do prazo legal e com fundamentos no fulcro no artigo 5º, XXXIV e LV, da CF/88 c.c. 

artigo 109, I, lia", da Lei Federal nº 8.666/93 (Licitações e Contratos), c.c. artigo 83, inciso I, lia" da Lei nº 

6.544/89 (Lei Estadual), apresentar o recurso que segue: 

A empresa CAROLINA SPINOSA MOSSINI CONSTRUÇÕES-EPP, participou do certame licitatório no 

dia 24 de Julho de 2017, e aberto o prazo de RECURSO sobre a fase de HABILITAÇÃO no certame referido 

vem questionar: 

1) Sobre a Fase de HABILITAÇÃO a empresa SILVA E CVRINO LTDA EPP não atendeu o Edital no item 6.1.4.1-

Registro ou inscrição da licitante na entidade profissional competente - apresentou Registro ou inscrição da 

licitante na entidade competente com valor de Capital Social e Endereço da empresa com divergências com 

o Contrato Social apresentado invalidando a Certidão. 

( ... ) Registro do CREA (copia do certificado) 

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica abaixo citada se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas 

limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966. 

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como 

seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP. CERTIFICAMOS, mais, que a certidão 

não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável 

2) Sobre a fase de HABILITAÇÃO a empresa COLlNAZ ENEGENHARIA EIRELLI-ME não atendeu o Edital no 

item 6.1.7.1 não apresentou a Declaração de Superveniência de fato Impeditivo de licitação; 

3) Sobre a fase de HABILITAÇÃO a empresa HIDROAR CONSTRUÇÃO E SERViÇOS EIRELLI-ME não atendeu o 

Edital no item 6.1.7.1 não apresentou a Declaração de Superveniência de fato Impeditivo de licitação; 
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4) Sobre a fase de HABILITAÇÃO a empresa EMR CONSTRUTORA EIRELLI-ME não atendeu o Edital no item 

6.1.7.1 não apresentou a Declaração de Superveniência de fato Impeditivo de licitação; 

5) Sobre a fase de HABILITAÇÃO a empresa PVR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTOA EPP não atendeu o 

Edital no item 6.1.7.1 não apresentando o CRC - Certificado de Registro Cadastral da Prefeitura Municipal de 

Assis e a Declaração de Superveniência de fato Impeditivo de licitação; também no item 6.1.4.5 apresentou a 

CAT - Certidão de Acervo Técnico em nome do Responsável Técnico da empresa e em nome de terceiros, 

sendo exigido em nome da licitante; 

6) Sobre a fase de HABILITAÇÃO a empresa OBRACRI LTOA EPP não atendeu o Edital no item 6.1.4.5 

apresentou a CAT - Certidão de Acervo Técnico sendo a empresa contratada é a contratante dos serviços, 

onde entende-se que a empresa atestou seu próprio serviço e não sendo compatível com o objeto licitado 

com as parcelas de maior relevância; 
( ... ) 6.1.4.3. Comprovação da capacidade técnico-profissional, nos termos do inciso I do §1º do artigo 30 da Lei nº 

8.666/93, mediante a apresentação de CAT(s) (Certidão de Acervo Técnico) referente(s) a execução de obra(s) ou 

serviço(s) de características semelhantes ao objeto da licitação; 

Diante disso, requeremos que cumpra-se as exigências e Leis do Edital e que sejam analisadas tais 

HABILITAÇÕES. 

Sem mais, 

Atenciosamente. 

Assis/SP, 08 de Agosto de 2017. 

CAROLlNASPíNõSAMOSSINI CONSTRUÇÕES EPP 
Carolina Spinosa Mossini 

Sócia Administradora 
RG nQ 29.983.484-0 
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