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Razão Social: AMBIENTAL TECNOL CONSULTORIA LTDA 
 
 
RECURSO: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DE OUTREM 
 

Goiânia 08 de setembro de 2017 
 
Exmo. Sr. –Presidente da Comissão de Licitação ), ficando assim, conforme o caso: 
 
Ref.: EDITAL DE Pregão Eletrônico 023/2017  
 
Ambiental Tecnol Consultoria Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 07.819.027/0001-50, com sede na Rua T-45 numero 80 Setor Bueno, 
na cidade de Goiânia, estado de Goiás, por seu representante legal infra assinado, 
tempestivamente, vem, com fulcro na alínea “ a “, do inciso I, do art. 109, da Lei nº 8666 
/ 93, à presença de Vossa Excelência, a fim de interpor RECURSO ADMINISTRATIVO, 
contra a decisão dessa digna Comissão de Licitação que julgou habilitada a licitante 
REIS SERVICOS DE CONSULTORIA E GEOLOGIA LTDA - EPP apresentando no 
articulado as razões de sua irresignação.  
 
I – DOS FATOS SUBJACENTES 
Acudindo ao chamamento dessa Instituição para o certame licitacional susografado, a 
recorrente e outras licitantes, dele vieram participar. 
Sucede que, após a análise da documentação apresentada pelos licitantes, a 
Comissão de Licitação culminou por julgar habilitada a empresa REIS SERVICOS DE 
CONSULTORIA E GEOLOGIA LTDA - EPP, ao arrepio das normas editalícias.  
 
II – DAS RAZÕES DA REFORMA 
Ocorre, que o preço apresentado pela licitante REIS SERVICOS DE CONSULTORIA E 
GEOLOGIA LTDA – EPP não pode ser sustentado por se tratar de uma proposta 
inexequível, cabendo à reforma a decisão da comissão de licitação pelos fatos e 
motivos que passaremos a demostrar: 
Em que pese a analise formal da proposta de preços apresentada pela referida 
licitante, tal como realizada por essa comissão, esta recorrente não pode se dobrar a r. 
decisão recorrida, especialmente porque a proposta se apresentem com preços 
inferiores àqueles efetivamente praticados no mercado, tidos como aceitáveis e 70% 
menor que o valor estimado e media das proposta apresentadas.  
Será que empresas como Akvoplan – IA Ambiental – TSL Engenharia, teria tanta 
discrepância com a realidade do mercado ambiental, para o serviço solicitado 
estimativo? Afirmo que NÃO! Pois são empresas que possuem experiência para esse 
tipo de cenário ambiental e sabem da complexidade do estudo. 
O valor apresentado pela licitante REIS SERVICOS DE CONSULTORIA E GEOLOGIA 
LTDA – EPP, deve ter se baseado nos termos de referencia de posto de combustíveis e 
instruções normativas do IBRAM órgão ambiental do distrito federal, que menciona 3 
tipos de parâmetros de análises físicos químicos. 
Este edital é muito claro com referencia aos parâmetros que DEVERÃO ser utilizados a 
lista da CETESB que entre metais e compostos voláteis, são mais de 20 parâmetros. 
O escopo informa o histórico de aterro de lixo, além de outras coletas próximas ao 
parque e áreas de impacto. Ou a prezada licitante REIS SERVICOS DE CONSULTORIA E 
GEOLOGIA LTDA – EPP, compreende que com poucas amostras executará um estudo 
que dê proficiência adequada a CODHAB ?  



Deverão ser feito poços multiníveis de monitoramento de água, para sua posterior 
delimitação horizontal e vertical, caso seja constatada contaminação, dentre outras 
ações para perfeito atendimento.  
Os atestados de capacidade técnica do licitante REIS SERVICOS DE CONSULTORIA E 
GEOLOGIA LTDA – EPP demostra que não há experiência suficiente para o tipo de 
cenário e investigação ambiental estabelecido pelo edital. Apresentado atestados de 
empreendimentos de postos de combustíveis, com limitação de 3 de sondagens e 
máximo de 6 analise. Possuindo estes, área e complexidade muito inferior ao que nos 
referimos a esta peça. 
Ressalto que a liberdade DA CODHAB para cada concorrente estabelecesse seu 
próprio escopo, representou FRAGILIDADE quanto à interpretação dos concorrentes, 
trazendo assim composições técnicas e financeiras incoerente. Este fato, entendemos 
que poderá ser revisto pela administração, complementando ao edital escopo do 
serviço a serem executados. 
Evitando assim gastos futuros, pois estudos incompletos e frágeis, não trarão 
embasamento para o objetivo desta licitação, havendo necessidade de NOVAS 
LICITAÇÕES, onerando assim os caixas públicos.  
Entre as prerrogativas da Administração Pública, há a possibilidade de revogar atos 
que não sejam mais convenientes e oportunos para o atendimento do interesse 
público, bem como de invalidá-los (anulá-los) em caso de ilegalidade. Nesse sentido, a 
Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal tem o seguinte enunciado: 
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os 
tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de 
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em 
todos os casos, a apreciação judicial. 
 
III – DO PEDIDO 
De sorte que, com fundamento nas razões precedentemente aduzidas, requer-se o 
provimento do presente recurso, com efeito para que seja Anulada a decisão em 
apreço, na parte atacada neste, declarando-se a empresa REIS SERVICOS DE 
CONSULTORIA E GEOLOGIA LTDA – EPP, inabilitada para prosseguir no pleito Além da 
solicitação que o processo seja revogado. 
A hipótese encontra fundamento no posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, o 
qual defende a tese de que antes da adjudicação do objeto e da homologação do 
certame, o particular declarado vencedor não tem qualquer direito a ser protegido em 
face de possível desfazimento do processo de contratação, o que afasta a 
necessidade de lhe ser assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa. 
Veja-se: 
 

ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – 
REVOGAÇÃO – CONTRADITÓRIO. 

1. Licitação obstada pela revogação por razões de interesse público. 
2. Avaliação, pelo Judiciário, dos motivos de conveniência e oportunidade do 
administrador, dentro de um procedimento essencialmente vinculado. 
3. Falta de competitividade que se vislumbra pela só participação de duas empresas, 
com ofertas em valor bem aproximado ao limite máximo estabelecido. 
4. A revogação da licitação, quando antecedente da homologação e adjudicação, é 
perfeitamente pertinente e não enseja contraditório. 
5. Só há contraditório antecedendo a revogação quando há direito adquirido das 
empresas concorrentes, o que só ocorre após a homologação e adjudicação do 
serviço licitado. 
6. O mero titular de uma expectativa de direito não goza da garantia do contraditório. 



7. Recurso ordinário não provido. (STJ, ROMS nº 200602710804, Rel. Eliana Calmon, 
DJE de 02.04.2008.) 
 
Igualmente, lastreada nas razões recursais, requer-se que essa Comissão de Licitação 
reconsidere sua decisão e, na hipótese não esperada disso não ocorrer, faça este 
subir, devidamente informado, à autoridade superior, em conformidade com o § 4°, do 
art. 109, da Lei n° 8666/93, observando-se ainda o disposto no § 3° do mesmo artigo. 
 
Nestes Termos 
P. Deferimento 
 
 
AMBIENTAL TECNOL CONSULTORIA LTDA 


