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ILUSTRÍSSIMA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 

105/2022 DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS – ESTADO DE SANTA 

CATARINA. 

 

SOS ASFALTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, já 

qualificada nos autos do processo administrativo em epigrafe, 

através de seu representante legal FELIPE FERRARO 

COSTA, brasileiro, administrador, inscrito no CPF sob o nº 

048.846.509-56 e RG nº 3656061, vem, respeitosamente, 

perante a Ilustríssima Comissão, apresentar 

CONTRARRAZÕES 

contra recurso administrativo apresentado pela empresa 

SULCATARINENSE – MINERAÇÃO, ARTEFATOS DE 

CIMENTO, BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA., expondo 

para tanto os fatos e fundamentos a seguir aduzidos: 

 

1. DOS FATOS 

 

A recorrente arguiu em sua peça recursal que a vencedora do processo 

licitatório Pregão Presencial 105/2022, não cumpriu os requisitos habilitatório no 

seu item: 

7.2.1 A documentação relativa à qualificação técnica consistirá:  

a) Licença Ambiental de Operação – LAO da jazida utilizada para extração;  

b) Apresentação de atestado de capacidade técnica, que comprove já ter  

fornecido o material objeto desta licitação (pó de pedra), fornecido por  

pessoa jurídica de direito público ou privado, informando sempre que  

possível, quantidades, valores e demais dados técnicos, nome, cargo e  

assinatura do responsável pela informação.” 

E requereu a inabilitação do vencedor do pregão. 
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É a síntese.  

 

 

2.  DO DIREITO 

 

2.1 DA LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO 

 

A recorrente em sua peça recursal arguiu a falta do item “7.2.1 a) Licença 

Ambiental de Operação – LAO da jazida utilizada para extração” na parte 

habilitatória do certame, porém, tal afirmativa não se sustenta, visto que a LAO da 

jazida se encontra no processo licitatório e assinada por ele. Conforme imagem 

abaixo: 

 

Figura 1 - Imagem retirada do Processo Licitatório 105/2022 
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Como demonstrado, ou o recorrente assinou um documento sem verificar 

a sua natureza, ou está arguindo problemas na habilitação do vencedor para 

atrasar o certame, prejudicando o Município e seu concorrente.  

 

2.2 DO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

A recorrente não satisfeita em alegar problemas infundáveis na habilitação 

do vencedor, alegou da mesma forma erroneamente problemas no item “7.2.1 b) 

Apresentação de atestado de capacidade técnica, que comprove já ter  fornecido o 

material objeto desta licitação (pó de pedra), fornecido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, informando sempre que possível, quantidades, valores e demais 

dados técnicos, nome, cargo e assinatura do responsável pela informação”, afirmou 

que o mesmo consta diversos erros, dentre eles:  

- Papel timbrado de quem emite (empresa privada ou órgão 

público);  

- Assinatura do responsável da empresa pública ou privada 

emitente;  

- Dados completos da empresa privada ou pública que está 

emitindo: razão social, CNPJ, endereço;  

- Dados completos da sua empresa: razão social, CNPJ, 

endereço;  

- Quais foram os produtos que sua empresa vendeu ou os 

serviços que executou;  

- As quantidades, a duração e o período do contrato;  

- Se a empresa ficou satisfeita com a entrega dos produtos ou 

execução do serviço. 

Dentre outros erros infundados, posto que, o próprio atestado de capacidade 

técnica apresenta todos os dados compatíveis para a verificação de um bom 

cumprimento do contrato por parte da vencedora.  
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No que se refere ao erro de escrita levantado pela recorrente “... é 

fornecedora de materiais a esse Município,” não passa de um erro material que não 

desabona todos os outros dados inseridos no atestado.  

E se já não bastasse todos esses fatos refutados, a pregoeira, em um ato de 

sanar qualquer dúvida em relação ao atestado de capacidade técnica, diligenciou 

junto a empresa emitente afim de esclarecer pontos não compreendidos por ela e 

empresas participantes. E obteve resposta a qual registrou em ATA. 
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Portanto, não há o que argumentar em face de qualquer problema que 

possa existir no atestado de capacidade técnica, uma vez que a pregoeira afirmou 

a sua veracidade em sua diligência, com ordem de compra, tickets de pesagem, 

medição e nota fiscal de venda que a empresa SOS Asfaltos já forneceu material 

para a emitente do atestado, FORMULA Pavimentação urbana. 

 

3. DOS PEDIDOS 

Diante do exposto, requer 

 

1. Que seja recebida a presente contrarrazões, por esta ser 

tempestiva; 

2. Que seja mantida a habilitação da empresa SOS Asfaltos 

no Pregão Presencial 105/2022, visto que a peça recursal 

da recorrente não deve prosperar por não sustentar lastro 

probatório.  
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Nestes termos, pede deferimento. 

 

 

Florianópolis, 27 de julho de 2022. 

 

 

 

 

 

 

SOS ASFALTOS EIRELI 

CNPJ. 22.251.719/0001-38 

FELIPE FERRARO COSTA 
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