
Ilustríssimo Senhor Pregoeiro do Município de Cocal do Sul-SC; 
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REGINALDO LUZ DA SILVA EXTRAÇÕES E 
TRANSPORTES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita 

no CNPJ sob o nº 07.178.435/0001-70, vem, perante Vossa 
Senhoria, apresentar suas CONTRARRAZÕES ao recurso 

interposto pela empresa JAZIDA DE AREÃO RECCO EIRELI ME, 
isto, pelos motivos de fato e fundamentos de direito que passa a 

expor: 
 

As empresas acima nominadas participaram do processo 

licitatório que tem como objeto o “Registro de preços para aquisição 
de forma parcelada de SAIBRO À GRANEL DE PRIMEIRA 

CATEGORIA, para manutenção das estradas vicinais do Município 
de Cocal do Sul”.  

 

A licitante Recorrente apresentou Recurso Administrativo 
contra a decisão deste Pregoeiro que, no processo licitatório acima 

especificado, declarou provisoriamente vencedora a recorrida. 
Alegou, basicamente, que o Edital ora em debate pede o 

fornecimento de 35.000m3 (trinta e cinco mil metros cúbicos) de 
saibro, entretanto, a LAO da recorrida somente permite a extração 

de 25.000m3 (vinte e cinco mil metros cúbicos), sendo dito, em 
função disto, como insuficiente para o fim que se almeja.    

 

Realmente louvável a sua busca por continuar a entregar 
materiais a este respeitável órgão público, porém, suas colocações 

estão longe de poderem ser acatadas, visto que completamente fora 
da realidade fática, se baseando em falsas premissas. 

 
 



Inicialmente iremos nos ater ao Termo de Referência do 

edital agora em debate: 
 

ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA 

ITEM DESCRIÇÃO 
UNIDAD

E 

QTD 

EXC. 

PARA 

MPE’s 

(25%) 

QTD 

REGRA 

GERAL 

(75%) 

PREÇO 

UNITÁRIO 

MÁXIMO R$ 

PREÇO 

TOTAL 

MÁXIMO 

R$ 

1 
Saibro à granel de primeira categoria. Material carregado em 

caminhão basculante na jazida da contratada.  M³  
 

26.250 
23,57 

618.712,5

0 

2 
Saibro à granel de primeira categoria. Material carregado em 

caminhão basculante na jazida da contratada.  
M³ 8.750 

 
23,57 

206.237,5

0 

 
 

  
 TOTAL 

GERAL 

824.950,0

0 

 

Importante: As empresas vencedoras dos itens 1 e 2 deverão ter a distância máxima de ida e volta de até 40Km da garagem-Secretaria de 

Obras da PMCS(SC 108-Área Industrial), o transporte do material será por conta e risco da Contratante, o carregamento ficará a cargo da 

empresa Contratada. A empresa Contratada deverá estar apta a iniciar o fornecimento no prazo Máximo de 24 horas após a assinatura da Ata 

de Registro de Preço. 

Obs: 

Apresentar dentro do envelope da proposta de preço: 

a) Comprovante de Guia de Utilização de Lavra, emitida pela Agência Nacional de Mineração (ANM), em vigor. (Da jazida que fornece o saibro). 

b) Comprovante de Licença Ambiental de Operação (LAO), emitida pelo Instituto do Meio Ambiente (IMA) em vigor, (da jazida que fornece o 

saibro). 

c) Caso a usina de extração não for de propriedade do licitante, deverá ser apresentada declaração de disponibilidade do proprietário 

(autenticada oficialmente) para atendimento do presente Edital, acompanhada da licença de operação emitida pelo órgão ambiental 

competente; 

d) Apresentar Laudo Granulométrico. Conforme características ao lado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.1 - Método:  Peneiramento em acordo com a NBR NM 248

PENEIRAS /MALHAS - ASTM
(mm ou polegadas)

19 mm (# 3/4")
12,5 mm (# 1/2")
9,5 mm (# 3/8")
6,3 mm (# 1/4")
4,75 mm (# 4)
2,36 mm(#18)
1,18 mm (#14)
0,6 mm (#28)
0,3 mm (# 48)
0,15 mm (# 100) 
Passante # 100 (< 0,5 mm)

3 - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO
3.1 - A identificação do produto conforme o item pode constar na Nota Fiscal e ou laudo.
3.1.1 - Nome do Produto
3.1.2 - Volume em m³

4 - LAUDO TÉCNICO

granulometria do lote conforme item 2 deste documento.
4.2 - Se o responsável pelo recebimento verificar visualmente a possível incompatibilidade
do material que está sendo entregue, o mesmo poderá retirar amostra do produto para
comprovação do atendimento a granulometria exigida. Custos referentes a elaboração 
dos laudos são de responsabilidade da contratada.

5 - MANUSEIO/EMBALAGEM
5.1 - Manuseio:  
Deve ser transportado enlonado  de forma de não causar danos físicos a transeuntes  
durante o percurso.
5.2 - Embalagem:
Em caminhão caçamba a granel.

6 - INSPEÇÃO
6.1 - Inspeção visual de identificação do produto.
6.2 - Inspeção visual do laudo.
6.3 - Inspeção das características técnicas especificadas no item 2, inspecionados  mediante
laudo.

7 - FICHA DE EMÊRGENCIA OU REQUISITO DE SEGURANÇA
7.1 - Conforme Norma de Segurança.

8 - CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO
8.1 - Características técnicas conforme o item 2, avaliado mediante laudo.
8.2 - Identificação do produto conforme item 3.
8.3 - Independente do critério de aceitação adotado pela PMCS, qualquer 
Não-Conformidade detectada devido ao não atendimento dos demais requisitos 
desta CTF, que não foram estabelecidos pelos critérios de avaliação são de responsabilidade 
da contratada.

CONDIÇÃO TÉCNICA DE FORNECIMENTO - CTF

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL - SC

1.1 - Especificar as condições exigíveis para compra de SAIBRO A GRANEL GROSSO DE 1ª

4.1 - A cada 25 cargas (caminhões) entregues deverá ser apresentado o  laudo de 

CATEGORIA (Areão)

1 - OBJETIVO: 

2 - CARACTERISTICA TÉCNICA - GRANULOMÉTRICA

% de GRÃO RETIDO/
 PENEIRA OU MALHA

O SOMATÓRIO DOS 

PERCENTUAIS DAS PENEIRAS 

DE 19mm ATÉ 1,18mm DEVEM 

SER MAIOR OU IGUAL A 80%



Que se observe o termo de referência logo acima 

juntado. Que se mostre o que efetivamente deixou a empresa 
recorrida de atender. Absolutamente nada. 

 
A alegação da licitante inconformada foge de um mínimo 

de razoabilidade. As disposições edilalícias nada dizem sobre o limite 
da licença ambiental requerida.  

 
Mas, ante o que se apresenta, dois pontos merecem 

melhor análise.  
Primeiramente importante dizer que os quantitativos 

mencionados no termo de referência não espelham o que 

normalmente é usado pelo Munícipio de Cocal do Sul 
relativamente ao material saibro. Em nenhum dos anos 

próximos passados este ente público usou mais do que vinte mil 
metros cúbicos ano. Sempre abaixo. Justamente por isso foi 

feito um pregão através do Registro de Preços, ou seja, sem a 
obrigatoriedade de compra dos bens licitados.  

 
Também relevante dizer que o licitante vencedor tem 

que entregar o produto que se obrigou, no preço que ofertou. 
Não atender a dita imposição contratual seria causa de possível 

aplicação de penalidade contra si. Mas, isto, em um momento 
posterior.   

 
Do que se observa nenhuma ilegalidade restou cometida, 

principalmente que diga do descumprimento as exigências impostas 
no Edital.  

 
Mas, mais importante ainda será a economia que terá o 

ente público licitante. Se se manter a média do que costuma 

comprar anualmente terá uma economia de quase R$ 60.000,00 
(sessenta mil reais). Ora, são valores expressivos que podem ser 

destinados a outros fins.  
 

Se sua intenção fosse pensar no Município poderia a 
recorrente ter baixado seu preço. Em nenhum momento agiu nesta 

direção, olhando unicamente para si.  
 

Não existem dúvidas que assim que for pedido saibro a 
empresa recorrida, irá lhe fornecer imediatamente, num prazo de 

vinte e quatro horas ou menos.  
 

Não houve e não haverá qualquer descumprimento as 
normas impostas por este Edital. Da mesma forma não afrontará a 

recorrida as leis ambientais em vigência. 



 

Realmente, ao contrário do que disse e tenta parecer 
correto a licitante inconformada, os documentos juntados pela 

demandada seguiram rigorosamente ao disposto no Edital.  
 

Neste sentido não há que se falar em qualquer 
descumprimento das normas editalícias pela empresa 

REGIANALDO LUZ, portanto, deve ser mantida a decisão que lhe 
declarou vencedora neste certame licitatório. Não se vislumbram 

irregularidades nos documentos por si juntados, satisfazendo a 
todas as determinações do presente edital.  

 

Posto isso, requer sejam as presentes contrarrazões 
recebidas, processadas e acolhidas, para ao final julgar 

IMPROCEDENTE o recurso apresentado pela Recorrente, vez ter 
cumprido a Recorrida com o exigido no Edital. 

  
Requer ainda seja encaminhado o recurso em análise à 

autoridade Superior para apreciação, conforme determina a lei.  
 

Nestes Termos; 
Pede e espera deferimento. 

Cocal do Sul-SC, 05 de agosto de 2022. 
 

 
____________________________ 

REGINALDO LUZ DA SILVA EXTRAÇÕES E TRANSPORTES LTDA 
CNPJ  07.178.435/0001-70 
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