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Ofício 122/2022 

 

ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) E DIGNOS MEMBROS DA EQUIPE 

DE APOIO DESIGNADOS PARA O PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE 

TOMADA DE PREÇOS Nº 57/2022 PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL 

DE TIMBÓ – SANTA CATARINA. 

 

 

TERRABASE TERRAPLENAGEM LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 

12.535.370/0001-02, com sede na rua Ruy Barbosa, nº 783, Bairro das Capitais, na cidade de 

Timbó SC, vem, respeitosamente, apresentar CONTRA-RAZÕES ao recurso 

administrativo apresentado pela empresa VIA PREFERENCIAL EIRELI em 

razão de sua INABILITAÇÃO devido ao não atendimento de clausula do edital 

junto ao processo licitatório em epigrafe. 

 

I – DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE INABILITADA 

Carregada de inconformismo e frustação 

resultada de sua inabilitação a recorrente VIA PREFERENCIAL 

EIRELI, apresentou recurso administrativo junto ao setor de 

licitações do município de Timbó, onde aduz que a mesma, conforme 

seu errôneo entendimento atendeu a todos as exigências do edital, 

em especial a qualificação técnica. 

Em síntese a recorrente juntou ao recurso 

laudo com memorial de cálculo emitido por engenheiro civil o qual 

faz parte do quadro técnico da recorrente VIA PREFERENCIAL EIRELI. 

Pelo seu entendimento a mesma estaria em 

conformidade com o edital e ainda faz questionamentos em momento 

inoportuno quanto a qualificação técnica exigida no edital. 

 

II – DO RECURSO E ANEXOS  

A aceitabilidade de laudo emitido pelo 

próprio engenheiro que é detentor do atestado e certidão de acervo 

apresentado no processo seria o mesmo que pedir para um lobo se 

as ovelhas estão seguras, sejamos razoáveis. 



 
Outro aspecto do laudo diz respeito aos 

cálculos e valores apresentados especialmente os de empolamento e 

densidade, os quais não são apoiados por qualquer documento 

técnico que ateste tais informações. 

Nesta mesma linha não é aceitável nesta 

etapa do processo licitatório juntar informações ou documentos 

comprobatórios as quais deveriam ter sido apresentados junto ao 

envelope da habilitação. 

Neste mesmo sentido a recorrente VIA 

PREFERENCIAL EIRELI deveria ter realizado questionamentos, 

consultas sobre a aceitabilidade da referida certidão de acervo 

conforme edital e até mesmo impugnação, para que pudesse 

providenciar e anexar documentos probatórios suficientes junto 

aos demais documentos da habilitação e não em etapa já superada, 

forçar a juntada de documentos. 

 

 

V – DOS PEDIDOS 

 

Em face do exposto, requer-se seja a presente 

CONTRA-RAZÕES recebida e processada pela Sr. Pregoeiro, e demais 

membros da Comissão Julgadora, para ao final: 

 

a) Ser acolhida a argumentação da 

presente petição, determinando assim a MANUTENÇÃO DA 

INABILITAÇÃO da recorrente VIA PREFERENCIAL EIRELI. 

 

Nestes Termos, pede deferimento. 

Timbó/SC, 23 de Novembro de 2022. 
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