
PREGÃO ELETRÔNICO 023/2017 
 
Razão Social: REIS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E GEOLOGIA LTDA 
 

CONTRA RAZÃO : 
 
A empresa Reis Consultores atua no mercado nacional há mais de 25 anos com 
equipe técnica multidisciplinar, sendo reconhecida no mercado de atuação pela 
qualificação dos seus profissionais e o respeito dos seus pares. 
Temos diversos trabalhos realizados no Estado de Goiás e no Distrito Federal onde 
pode ser corroborado junto aos órgãos ambientais competentes. 
 
De acordo com o Recurso impetrado pela empresa: Ambiental Tecnol Consultoria 
Ltda. 
 
Estaremos tratando do recurso interposto por itens apresentados, pois este se fez de 
forma atabalhoada e carece de coerência de assuntos, assim, nos parágrafos do item 
II - Das Razões da Reforma, foram questionadas a capacidade técnica da vencedora do 
certame, do valor final do pregão eletrônico e citaram as análises químicas que 
deverão ser efetuadas, tipos de poços de monitoramento (multinível) para delimitação 
da pluma horizontal e verticalmente e ainda questiona a CODHAB quanto a fragilidade 
do edital o qual foi objeto do certame. 
Assim mostraremos que as empresas, não apresentaram questionamentos válidos e 
que no mínimo provessem ao leitor de dúvidas quanto a lisura do certame e dos 
participantes, inclusive das próprias impetrantes. 
 
1 - DO EDITAL 
Fizemos a transcrição literal do edital quanto aos trabalhos a serem executados e 
capacitação técnicas das participantes do Pregão. 
 
1.1 - Parte Técnica: 
OBJETO  
Contratação de serviço de investigação ambiental confirmatória com sondagem, 
monitoramento da emissão de gases e análise laboratorial do solo e da água para uma 
área de aproximadamente 48.000m² (15m x 3200m), visando atender às necessidades 
da CODHAB/DF no âmbito dos Programas Habitacionais de Interesse Social para a 
área de Santa Luzia, na ARIE da Vila Estrutural, no Distrito Federal. 
 
OBJETIVO  
O presente documento tem por objetivo iniciar o processo licitatório, conforme 
estabelecido pela Lei Federal nº 13.303/2016 e, no que couber pela Lei nº 8.666 de 21 
de junho de 1993, além de estabelecer as especificações, critérios e diretrizes gerais a 
serem seguidas para a contratação dos serviços de investigação ambiental 
confirmatória com sondagem, monitoramento da emissão de gases e análise 
laboratorial do solo e da água para uma área de aproximadamente 48.000m² (15m x 
3200m), que serão de extrema importância para o projeto, para a execução das obras 
e para o assentamento das famílias no empreendimento residencial Edifício Santa 
Luzia (Minhocão), localizado em Santa Luzia, na ARIE da Vila Estrutural/DF, atendendo 
à crescente demanda por moradia digna e garantindo assim a continuidade e 
viabilidade dos empreendimentos habitacionais implantados pela Política Habitacional 
do Distrito Federal. O objetivo principal dos serviços é avaliar a condição ambiental da 
área, com vistas à identificação de não conformidades na forma de fontes potenciais 



de degradação, e criar soluções, caso necessário, para viabilizar a implantação do 
empreendimento habitacional em questão. 
 
DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS 
A empresa contratada executará uma investigação ambiental confirmatória, através 
dos seguintes serviços técnicos: 

• Instalação de poços de sondagem e monitoramento  
• Monitoramento da emissão de gases; 
• Coleta de amostras de solo; 
• Coleta de amostras de água; 
• Análise laboratorial das amostras coletadas; 
• Interpretação dos resultados; 
• Emissão de laudo de contaminação do solo e do ambiente; 
• Emissão do Registro de Responsabilidade Técnica (respectivos Conselhos ou 
Órgãos responsáveis ) dos serviços executados;  
• Desenvolvimento de solução para a Edificação (caso apresente contaminação).  
 

A Contratada fará a entrega dos serviços de acordo com a descriminação abaixo:  
Deverão ser entregues 02 (duas) cópias impressas do laudo de investigação, 
assinadas pelo Responsável Técnico, contendo todo o material produzido durante o 
desenvolvimento dos trabalhos, incluindo textos, mapas, plantas, fotografias e outros; 
Os relatórios impressos deverão ser entregues em formato A4 e os mapas e plantas 
no formado adequado à escala e detalhamento necessários, todos e devidamente 
encadernados;  
Deverá ser entregue 01 (uma) cópia gravada em CD, formato PDF, com o conteúdo 
completo dos trabalhos, de forma a permitir a sua reprodução (impressão);  
No caso da apuração da emissão de gases em quantidade que possa trazer qualquer 
risco à população, apresentar solução adaptável à Edificação através de projetos 
impressos e em versão digital;  
Deverá ser apresentada a documentação de Responsabilidade Técnica por todos os 
levantamentos e estudos realizados, assim como da solução técnica apresentada para 
implantação de edificação sobre o solo analisado. A empresa contratada deverá seguir 
as seguintes determinações:  

1. Resolução CONAMA 420/2009; 2. CETESB: Manual de Gerenciamento de áreas 
contaminadas;  
3. ABNT NBR 6457:1986: Amostras de solo - Preparação para ensaios de 
compactação e ensaios de caracterização;  
4. ABNT NBR 6484:2001: Solo - Sondagens de simples reconhecimentos com SPT - 
Método de ensaio; 
5. ABNT NBR 8419:1992: Apresentação de projetos de aterros sanitários de 
resíduos sólidos urbanos – Procedimento;  
6. ABNT NBR 9897:1987: Planejamento de amostragem de efluentes líquidos e 
corpos receptores – Procedimento; • ABNT NBR 9898:1987: Preservação e técnicas 
de amostragem de afluente líquidos e corpos receptores – Procedimento;  
7. ABNT NBR 10004:2004: Resíduos sólidos – Classificação; 
8. ABNT NBR 10005:2004: Procedimento para obtenção de extrato lixiviado de 
resíduos sólido;  
9. ABNT NBR 10006:2004: Procedimento para obtenção de extrato solubilizado de 
resíduos sólidos;  
10. ABNT NBR 10007:2004: Amostragem de resíduos sólidos;  
11. ABNT NBR 10703:1989: Degradação do solo – Terminologia;  
12. ABNT NBR 13292:1995: Solo - Determinação do coeficiente de permeabilidade 
de solos granulares à carga constante - Método de ensaio;  



13. ABNT NBR 13896:1997: Aterros de resíduos não perigosos - Critérios para 
projeto, implantação e operação; 
14. ABNT NBR 14545:2000: Solo - Determinação do coeficiente de permeabilidade 
de solos argilosos a carga variável;  
15. ABNT NBR 15492:2007: Sondagem de reconhecimento para fins de qualidade 
ambiental – Procedimento; 
16. ABNT NBR 15515-1:2007: Passivo ambiental em solo e água subterrânea Parte 
1: Avaliação preliminar; 
17. ABNT NBR 15515-2:2011: Passivo ambiental em solo e água subterrânea Parte 
2: Investigação confirmatória; 
18. ABNT NBR 15219:2005: Plano de emergência contra incêndio – Requisitos;  
19. ABNT NBR 15495-1:2007: Poços de monitoramento de águas subterrâneas em 
aquíferos granulados Parte 1: Projeto e construção; 
20. ABNT NBR 15495-2:2008: Poços de monitoramento de águas subterrâneas em 
aquíferos granulares Parte 2: Desenvolvimento;  
21. ABNT NBR 15847:2010: Amostragem de água subterrânea em poços de 
monitoramento — Métodos de purga;  
22. ABNT NBR 15935:2011: Investigações ambientais — Aplicação de métodos 
geofísicos;  
23. Guia CAIXA de Sustentabilidade Ambiental – Avaliação Ambiental de Terrenos 
com Potencial de Contaminação, Edição 2010;  

O laboratório responsável pelas análises possuirão certificado do INMETRO, 
credenciamento na Norma ISO 17025. 
 
1.2 - Quanto a comprovação técnica dos participantes: 
7.2.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA I 
Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente compatível em 
características com o objeto desta licitação, por intermédio da apresentação de 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público 
ou privado;  
 
Item 14 - CAPACIDADE TÉCNICO OPERACIONAL – ATESTADO  
Comprovar a capacidade técnico-profissional por meio da apresentação da Certidão 
de Acervo Técnico (CAT) do profissional, expedida pelo respectivo Conselho ou Órgão 
de classe, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) 
técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a 
aptidão para desempenho de atividade pertinente para cada tipo de serviço executado 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação.  
Comprovação da capacitação técnico-operacional, mediante apresentação de um ou 
mais atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome 
do licitante, relativos à execução de serviços similares ao objeto deste Termo de 
Referência.  
A qualificação técnica/profissional da empresa será exigida conforme os termos 
constantes no Edital de Licitação.  
 
Termo de referencia 
9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
Designar um profissional responsável técnico que representará a contratada em todas 
as tratativas e reuniões técnicas necessárias ao desenvolvimento dos serviços. As 
empresas interessadas PODERÃO fazer minuciosa vistoria prévia ao terreno antes do 
início da elaboração dos serviços, a fim de obterem conhecimento das condições do 
ambiente em que deverão se desenvolver os serviços, não se admitindo da Contratada, 



posteriormente, declaração de desconhecimento das atuais condições do local e de 
novas medidas necessárias à execução dos serviços. 
A licitante que optar em não vistoriar o local deverá declarar em sua proposta que se 
abstém da visita técnica e conhece todos os detalhes técnicos em relação aos locais e 
objeto da licitação. Após a vistoria, quando for o caso, as licitantes deverão comunicar 
discrepâncias que possam trazer embaraços ao perfeito funcionamento dos trabalhos 
e pegar a assinatura do executor do contrato referente ao TERMO DE VISTORIA (Anexo 
I.a). A contratada assumirá inteira responsabilidade sobre problemas que não foram, 
mas poderiam ter sido identificados na fase de visita. Apresentar TERMO DE 
VISTORIA, caso opte por isso, conforme modelo Anexo I.a a este Termo de Referência, 
assinada por Responsável Técnico da empresa, expressando inteiro conhecimento das 
condições a que se refere o item anterior. Devem ser atendidos quaisquer outros 
normativos pertinentes ao objeto deste Termo de Referência, estabelecidos pela ABNT 
ou demais normas existentes. Dar condições para que o executor ou a comissão 
executora do contrato possa acompanhar o desenvolvimento dos serviços, devendo 
qualquer exigência, modificação ou solicitação de ajustes exigidos pelo executor do 
contrato ser formalmente encaminhado à contratada que deverá cumprir fielmente. 
Em nenhuma hipótese a Contratada poderá impedir o acesso do contratante às 
informações dos serviços constantes neste Termo de Referência. A Contratada será 
responsável pela observância das Leis, Decretos, Portarias, Normas Federais, 
Distritais, Regulamentos, Resoluções, Código de Obras e Edificações do Distrito 
Federal - COE/DF e Instruções Normativas direta ou indiretamente aplicáveis ao objeto 
do contrato, inclusive por suas subcontratadas. Após a assinatura do Contrato ficará 
pressuposta a concordância tácita de todas as condições e conhecimento sobre a 
região de execução dos trabalhos e de conhecimento pleno das legislações, normas, 
resoluções e especificações, não cabendo qualquer alegação posterior sobre 
divergências entre os mesmos. A CONTRATADA responsabilizar-se-á por: • Falta de 
execução global dos serviços executados; • Imperfeição dos serviços realizados; • 
Danos ou prejuízos causados direta ou indiretamente ao Governo do Distrito Federal, 
ou a terceiros; • Infrações ou multas decorrentes da inobservância de quaisquer 
regulamentos ou legislação específica vigentes, no que se refere aos serviços 
contratados. Caberá à CONTRATADA manter em escritório próprio os materiais e 
equipamentos necessários à prestação dos serviços. É expressamente proibida a 
utilização, pela Contratada, de qualquer equipamento, ferramenta e mobiliário 
pertencente à CODHAB/DF, na execução dos trabalhos. A CONTRATADA não poderá 
subcontratar os serviços a ela adjudicados, salvo quanto aos itens que, por sua 
especialização, requeiram o emprego de firmas ou profissionais especialmente 
habilitados e, nestes casos, mediante prévia autorização da CODHAB/DF. A 
CONTRATADA deverá apresentar como Responsável Técnico para a execução dos 
serviços de elaboração do laudo, da solução técnica, profissional com competência 
técnica e atribuição compatível com o serviço de análise de contaminação do solo a 
ser executado. Tal profissional deve estar em situação de regularidade em seu 
Conselho ou Órgão de Classe, a fim de registrar anotação de responsabilidade técnica 
dos serviços executados. A CONTRATADA deverá apresentar qualificação técnica, que 
se completará com a apresentação dos seguintes documentos: • Comprovante de 
vínculo entre o responsável técnico e a pessoa jurídica, por meio de contrato de 
trabalho ou qualquer outro vínculo trabalhista; • Comprovante de regularidade de todos 
os profissionais responsáveis técnicos pelos Projetos Complementares junto aos 
devidos Conselhos e Órgãos responsáveis, mediante apresentação de “Certidão de 
Registro e Quitação de Pessoa Física” vigente; • Comprovação de aptidão no 
desempenho de atividade pertinente compatível em características com o objeto deste 
Concurso, por intermédio da apresentação de Atestado (s) de Capacidade Técnica, 
fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado; que comprove(m) a 



experiência da empresa na prestação de serviço pertinente e compatível em 
características com o objeto desta licitação. A responsabilidade sobre os serviços 
retro mencionados não será transferida, perante CODHAB/DF aos subcontratados, 
devendo exclusiva e diretamente a Contratada responder pela fiel observância das 
obrigações contratuais e prazos estipulados. A Contratada deverá registrar em seus 
respectivos Conselhos ou Órgãos a Responsabilidades Técnica do Laudo de Análise 
de Contaminação do Solo. Será de responsabilidade da Contratada todos os custos, 
emolumentos, taxas referentes às impressões, plotagens, materiais a serem utilizados 
como entrega dos produtos, registro de projetos, Registro de Responsabilidade 
Técnica e licenças. Os serviços, objeto desse documento, serão contratados com o 
fornecimento de mão de obra, material e equipamentos por responsabilidade da 
Contratada. Caberá à Contratada a responsabilidade pelo cumprimento das 
prescrições referentes a leis trabalhistas, de previdência social e de segurança do 
trabalho de seus funcionários. Cabe à contratada avisar por escrito à fiscalização de 
todos os erros, incoerências ou divergências que possam ser levantados através 
destas Especificações, para que se tomem as devidas providências. Todos os 
serviços, ajustes, etc., não explícitos, mas necessários para a execução dos serviços 
programados e a sua perfeita compreensão, de forma que resulte num todo único e 
acabado, deverá ser de responsabilidade da Contratada. A Contratada responderá 
pelos erros e omissões de elaboração do objeto contratado, quando esse provocar 
danos na execução ou posteriormente, conforme legislação correspondente; 
Comunicar ao Contratante quaisquer eventos que possam comprometer a execução 
do Contrato, tais como: decretação de falência, débitos previdenciários, de FGTS e 
Sociais e outras situações, que afetem a estabilidade econômica financeira da 
Empresa, com repercussões no Contrato. A aceitação dos serviços não exonerará, em 
hipótese alguma, a CONTRATADA, nem seus técnicos, da responsabilidade civil e 
técnica por futuros eventos, decorrentes ou relacionados com a sua execução e 
análise, nos termos do Código Civil Brasileiro, da Legislação Ambiental e do Código de 
Defesa do Consumidor e demais legislações aplicáveis.  
 
14. CAPACIDADE TÉCNICO OPERACIONAL 
– ATESTADO Comprovar a capacidade técnico-profissional por meio da apresentação 
da Certidão de Acervo Técnico (CAT) do profissional, expedida por seus respectivos 
Conselhos e Órgãos responsáveis da região pertinente, nos termos da legislação 
aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica 
que participarão da obra, que demonstre Registro de Responsabilidade Técnica , que 
demonstre a aptidão para desempenho de atividade pertinente para cada tipo de 
serviço executado compatível em características, quantidades e prazos com o objeto 
da licitação. Comprovação da capacitação técnico-operacional, mediante 
apresentação de um ou mais atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, em nome do licitante, relativos à execução de serviços similares ao 
objeto deste Termo de Referência. Os atestados deverão estar devidamente 
registrados nos respectivos Conselhos ou Órgão responsáveis de sua região 
pertinente, nos termos da legislação aplicável, dando-se tal comprovação mediante a 
apresentação da correspondente CAT com registro de atestado – atividade concluída 
ou em andamento, ou documento equivalente, que indique o licitante como empresa 
contratada. A qualificação técnica/profissional da empresa será exigida conforme os 
termos constantes no Edital de Licitação. (grifos nossos) 
 
2 - DOS RECURSOS 
2.1. - Sobre a capacitação técnica da empresa vencedora do certame. 



Foi apresentado um atestado de capacidade técnica emitido pelo Ministério das 
Relações Exteriores por um serviço de investigação de passivo ambiental 
confirmatório (nível 2) em Brasília – DF. 
De acordo com as exigências de capacitação apresentadas pela CODHAB e acima 
transcritas, em todas e inclusive nas respostas as questões dos participantes foi 
claramente declarado que seria feita Investigação de Passivo Ambiental Confirmatória, 
portanto nível 2.  
A metodologia que norteia este tipo de serviço é a mesma independente do tipo de 
área a ser investigada e nas normas apresentadas todas têm leitura semelhante com 
variações no tipo de analises químicas e método quanto ao tipo de sondagens e 
medições de organovoláteis (excluindo ou não o metano). 
Portanto a vencedora do Pregão Eletrônico 023/2017 está apta tecnicamente a 
executar os serviços licitados. 
 
2.2 - Da exeqüibilidade dos valores da vencedora 
O Edital deixa claro que os serviços deverão seguir o escopo apresentado tendo como 
norte as normas da ABNT, Resolução do CONAMA 420/2009 e termo da CEBESB e 
Caixa Econômica. Tendo como referencia: 

• Instalação de poços de sondagem e monitoramento  
• Monitoramento da emissão de gases; 
• Coleta de amostras de solo; 
• Coleta de amostras de água; 
• Análise laboratorial das amostras coletadas; 
• Interpretação dos resultados; 
• Emissão de laudo de contaminação do solo e do ambiente; 
• Emissão do Registro de Responsabilidade Técnica (respectivos Conselhos ou 
Órgãos responsáveis) dos serviços executados;  
• Desenvolvimento de solução para a Edificação (caso apresente contaminação).  

Assim apresentamos abaixo a planilha de custos dos serviços que a Consultoria 
vencedora do certame pretende desenvolver na área, mantendo-se dentro das normas 
e termos acima citados. 
 
Metodologia dos serviços: 
Está programada para uma área de aproximadamente 48.000 m2 (15 x 3200 metros) 
medições a cada 10 metros a profundidade de 1,0 metro de organovolateis, sendo as 
sondagens feitas por meio de trado manual (impossibilitando risco de explosividade) 
– portanto 320 sondagens com medições em uma linha de 3.200 metros. 
Após a conclusão das medições rasas de organovolateis serão determinados os “hot 
spots” onde serão feitas sondagens com instalação de poços de monitoramento de 
lençol freático. Serão feitas medições de VOC sem a exclusão do metano e onde os 
valores de explosividade sejam maiores serão coletadas amostras de solo. Ao termino 
de cada perfuração e seguindo a norma ABNT 15515-2:2011, serão coletadas 
amostras de água do lençol freático para analises químicas. Estão previstas 5 
sondagens com instalação dos poços, pois o objetivo do edital é investigação de 
passivo ambiental confirmatória e não delimitação de pluma de contaminação como 
preconiza o termo de referencia para Investigação de Passivo Ambiental Detalhada - 
nível 3, onde serão necessárias sondagens multiníveis com delimitação horizontal e 
vertical das plumas dos contaminantes e a Analise de Riscos a Saúde Humana. 
As analises químicas serão feitas de acordo com o descrito na Resolução Conama 
420/2009, com os seguintes elementos/compostos: 

Inorgânicos 



Alumínio, Antimônio, Arsênio, Bário, Boro, Cádmio, Chumbo, Cobalto, Cobre, Cromo, 
Ferro, Manganês, Mercúrio, Molibdênio, Níquel, Nitrato (como N), Prata, Selênio, 
Vanádio e Zinco 
 
Hidrocarbonetos aromáticos voláteis 
Benzeno, Estireno, Etilbenzeno, Tolueno e Xilenos 
 
Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos 
Antraceno, Benzo(a)antraceno, Benzo(k)fluoranteno, Benzo(g,h,i)perileno, Criseno, 
Benzo(a)pireno, Dibenzo(a,h)antraceno, Fenantreno, Indeno(l,2,3-c,d)pireno e 
Naftaleno  
 
Benzenos clorados  
Clorobenzeno (Mono), l,2-Diclorobenzeno, l,3-Diclorobenzeno, l,4-Diclorobenzeno, 
l,2,3-Triclorobenzeno, l,2,4-Triclorobenzeno, l,3,5-Triclorobenzeno, l,2,3,4-
Tetraclorobenzeno, l,2,3,5-Tetraclorobenzeno, l,2,4,5-Tetraclorobenzeno, 
Hexaclorobenzeno. 
 
Etanos clorados 
l,l-Dicloroetano, l,2-Dicloroetano, l,l,l-Tricloroetano, Etenos clorados, Cloreto de vinila, 
l,1-Dicloroeteno, - l,2-Dicloroeteno cis, Tricloroeteno trans, Tetracloroeteno.  
 
Metanos clorados  
Cloreto de Metileno, Clorofórmio, Tetracloreto de carbono. 
 
Fenóis clorados 
2-Clorofenol (o), 2,4-Diclorofenol, 3,4-Diclorofenol, 2,4,5-Triclorofenol, 2,4,6 
Triclorofenol, 2,3,4,5-Tetraclorofenol, 2,3,4,6-Tetraclorofenol, Pentaclorofenol. 
 
Fenóis não clorados 
Cresóis, Fenol, Ésteres ftálicos, Dietilexil ftalato, Dimetil ftalato e Di-n-butil ftalato 
 
Pesticidas organoclorados  
Aldrin, Dieldrin, Endrin, DDT, DDD, DDE, HCH beta, HCH – gama (Lindano). 
 

A seguir será apresentado relatório conclusivo das condições ambientais da área de 
acordo com o escopo dos termos de referencia apresentados e as recomendações 
necessárias de ações que se fizerem necessárias. Este serviço será anotado no CREA-
DF por profissional legalmente habilitado. 
Conforme exigido no edital o responsável pelo laudo e o corpo técnico da Reis 
Serviços ficarão a disposição da CODHAB para esclarecimentos e apoio no 
desenvolvimento de técnicas que possam tornar a área apta a assentamento urbano.  
 
A Consultoria não será responsável pela execução das ações de salubridade da área. 
Abaixo como anexo apresentamos a tabela de valores que nortearam a composição 
de preços para a participação no Pregão Eletrônico 023/2017. 
De posse destas informações temos a convicção da exeqüibilidade nossa proposta e 
assim solicitamos que a comissão que julga este processo defira esta defesa e sagre 
vencedora a empresa Reis Serviços de Consultoria e Geologia Ltda. 
 
Segue abaixo informações dos custos para execução dos serviços:  
DESLOCAMENTO 
R$ 3.800,00 Deslocamento GYN/BSB - durante 15 dias 



ANALISES QUIMICAS PARA 10 AMOSTRAS (SOLO E AGUA) 
R$ 12.500,00 Atendendo Resolução Conama 420/2009 
 
MEDIÇÃO DE VOC - 320 FUROS 
R$ 11.000,00 Furo via trado com perfuração em torno de 1mt 
 
DIÁRIAS 
R$ 10.800,00 Custo de uma equipe de 3 profissionais por 30 dias 
 
DEPRECIAÇÃO DE MATERIAIS 
R$ 1.050,00 Equipamentos de perfuração 
 
MATERIAIS EMPREGADOS NOS POÇOS DE MONITORAMENTO – 5 
R$ 3.750,00 Brita, areia, cimento para acabamento, revestimento e tampa dos Poços 
de Monitoramento 
 
ANÁLISES FISICAS DOS SOLOS 
R$ 1.200,00 Atendendo Resolução Conama 420/2009 
 
CUSTO DE TRANSPORTE PARA ANALISES DE MATERIAL RECOLHIDOS 
R$ 250,00 Frete para envio do material recolhido ao laboratório 
 
CUSTO DE COMBUSTIVEL E OUTROS ITENS DA PERFURATRIZ 
R$ 690,00 Combustível da perfuratriz 
 
CUSTO TOTAL PARCIAL 
R$ 45.040,00 Custo total direto 
 
CUSTOS ADMINISTRATIVOS 
R$ 5.855,20 Custo administrativo de 13% 
 
CUSTO TOTAL GERAL 
R$ 50.895,20 Custo direto e indireto dos serviços 
 
MARGEM DE LUCRO 30% 
R$ 16.408,80 Markup projetado 
 
CUSTOS + LUCRO 
R$ 67.304,00 Valor limítrofe para execução dos serviços 
 
IMPOSTOS 
R$ 13.538,35 Empresa enquadrada no simples nacional - 19,04% 
 
VALOR MINIMO FINAL PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
R$ 80.842,35  
 
Att 
 
Geol. Edgard Jose Ferreira Reis 
REIS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E GEOLOGIA LTDA 
CNPJ 03.845.377/0001-30 


