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PROCESSO: 392.001.187/2016 

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRONICO N.º 10/2017 

OBJETO: Registro de Preços para contratação eventual e futura de empresa de 
engenharia especializada em Serviços Técnicos de Levantamentos 
Topográficos, nas áreas de Regularização de Interesse Social – ARIS e 
dos Parcelamentos Urbanos Isolados de Interesse Social – PUI’s, 
constante do PDOT/2009 e sua atualização, listadas no anexo I, 
abrangendo um área de aproximadamente 2.600 (dois mil e seiscentos) 
hectares, dentre outras áreas que se caracterizarem como de interesse 
social passíveis de regularização, que serão contempladas na próxima 
revisão do PDOT, sendo definidas segundo o interesse da Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB 

ASSUNTO: Recurso Administrativo 

INTERESSADO: CODHAB 
 
 

 

  Senhor Diretor Presidente, 
 
 
 

As empresas 14.247.887/0001-21 - RONALD CARDOSO VIEIRA - ME, 

12.075.495/0001-05 - TOPCON - TOPOGRAFIA E GEOREFERENCIAMENTO LTDA - EPP, 

12.048.208/0001-60 - 3 D TOPOGRAFIA E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, 

18.581.506/0001-05 - KELVIN MARQUES ESTEVES - EPP, 04.845.931/0001-41 - CHD - 

CARTOGRAFIA, HIDROLOGIA E DIGITALIZACAO DE MAPAS, 10.780.867/0001-60 - 

FORNAZIERI TOPOGRAFIA E SERVICOS GERAIS LTDA - ME, registraram a intenção de 

recorrer contra o julgamento referente aos grupos de 1 a 7 do Pregão 10/2017. 

  

 A sessão de abertura do Pregão ocorreu em 10.04.2017, com início às 

10h00min, após a fase de lances e habilitação, no dia 11.04.2017, os representantes legais 

da recorrentes manifestaram a intenção de interpor recurso contra o resultado anunciado 

para rever o julgamento que considerou a empresas D. DOS SANTOS PEREIRA EIRELI-ME 

(18.713.845/0001-90) para os grupos 1, 3, 4 e 5; PROJESOLOS TOPOGRAFIA E GEODÉSIA 

LTDA-ME (20.602.360/0001-70) para os grupos 2 e 6, e SENOGRAFIA DESENVOLVIMENTO 

E SOLUÇÕES – EIRELI -  EPP (10.487.467/0001-61) para o grupo 7, como vencedoras.  
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Preliminarmente cabe esclarecer que foram acatadas pelo Pregoeiro as 

manifestações de recurso das empresas supracitadas, que o fizeram de forma correta, 

usando a tecnologia do sistema ComprasNet de maneira adequada.   

Ressalta-se que a maioria as recorrentes se manifestaram acerca dos 

valores ofertados pelas empresas vencedoras, em suma: 

“(...) 
Diante do exposto  REQUER a esse respeitável Pregoeiro que se digne a revisão da decisão 

proferida na data de realização do certame, inabilite as empresas com indícios de inexequibilidade 
conforme rege a lei e notifique as licitantes subsequentes para apresentar proposta e documentos de 
habilitação. 

(...)” 

Cumpre salientar que a empresa TOPCON – Topografia e 

Georeferenciamento LTDA manifestou-se sobre os atestados de capacidade técnica 

apresentados pela empresa D. DOS SANTOS PEREIRA – EIRELI da seguinte forma: 

(...) 
Enviou quando convocada os seus documentos de HABILITAÇÃO da parte não contemplada 

no SICAF e nestes constatamos que os atestado de capacidade técnica não são compatíveis com o objeto 
licitado em quantitativos, os atestados apresentados correspondem apenas a 1,3% do quantitativo dos itens que 
a licitante sagrou se vencedora. Os itens no quais a licitante sagrou-se vencedora correspondem a 1.583 
hectares e os atestados apresentados são de apenas 20,91 Hectares, e não contemplam o objeto licitado em 
toda a sua plenitude. 

(...) 

O Pregoeiro informou que as empresas recorrentes deveriam apresentar 

suas razões no prazo estabelecido no Edital e no sistema. 

As empresas recorrentes apresentaram no sistema tempestivamente suas 

razões. Assim como as empresas recorridas também apresentaram tempestivamente suas 

contrarrazões. 

Em síntese, acerca da inexequibilidade as recorridas assim manifestaram-

se no mesmo sentido: 

“(...) 
A Contra-razão que apresentamos esclarece que os valores propostos se reduzem 

drasticamente devido a nova tecnologia implementada no mercado de aerofotogrametria VANT/DRONE, 
capacitando as empresas que possuem este tipo de tecnologia, reduzirem seus custos na execução de 
levantamento topográficos atendendo todas as exigências descritas no item 4 do edital. 

 
Ainda informamos que os valores propostos no PE 10/2017 não causam irregularidades 
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quanto aos itens 6.4 (II) e 6.5 do Edital, pois os valores mínimos para a execução dos mesmos através de 
VANT/DRONE ainda não foram determinados pelo mercado, trata-se de nova tecnologia que está sendo 
implementada, portanto ainda indeterminados ou regulados pelas principais agências especializadas no 
mercado de topografia. 

 
“(...) 
A PROJESOLOS TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA-ME, apresentou toda a documentação 

exigida no edital da referente licitação, comprovando está totalmente apta no âmbito: Técnico, Fiscal, 
Trabalhista, Jurídico e econômico-financeira. E está disponível para quaisquer esclarecimentos ou 
comprovações da exequibilidade do nosso preço final. 

(...)” 
 

Ressaltamos que os trabalhos de avaliação das propostas de preços foram 

conduzidos, com base no princípio do julgamento objetivo, que está diretamente ligado aos 

princípios da igualdade e da impessoalidade, de forma a garantir a todos os proponentes, 

homogeneidade na análise das propostas, buscando a obtenção da proposta mais 

vantajosa para a Administração e que atendesse o interesse público e ao edital. 

Da leitura do dispositivo da Lei de Licitações, entende-se que a eventual 

inexequibilidade da proposta ofertada não resultará da desclassificação quando esse valor 

“se referir a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele 

renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração”. 

O artigo 48 da Lei 8.666/93, não se enquadra ao objeto da presente 

licitação. Devendo somente ser referido em casos de serviços e obras de engenharia. 

Nesse sentido, vale trazer à tona excertos das contrarrazões da empresa D. 

DOS SANTOS PEREIRA EIRELI. 

(...) 
A Contra-razão que apresentamos esclarece que os valores propostos se reduzem 

drasticamente devido a nova tecnologia implementada no mercado de aerofotogrametria VANT/DRONE, 
capacitando as empresas que possuem este tipo de tecnologia, reduzirem seus custos na execução de 
levantamento topográficos atendendo todas as exigências descritas no item 4 do edital. 
 
Ainda informamos que os valores propostos no PE 10/2017 não causam irregularidades quanto aos itens 6.4 (II) 
e 6.5 do Edital, pois os valores mínimos para a execução dos mesmos através de VANT/DRONE ainda não foram 
determinados pelo mercado, trata-se de nova tecnologia que está sendo implementada, portanto ainda 
indeterminados ou regulados pelas principais agências especializadas no mercado de topografia. 
 
A empresa D.DOS SANTOS PEREIRA EIRELI, utilizará desta nova tecnologia conforme permitido pelo item 4.8 do 
edital, onde realizou investimentos em equipamentos para a realização dos serviços de levantamento 
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topográfico através de VANT/DRONE, como: software específicos para topografia, cursos de capacitação e 
computadores de última geração capacitando o no processamento das imagens levantadas em campo, 
permitindo assim a redução dos custos para o atendimento dos serviços descritos no item 4. 
 
A empresa D.DOS SANTOS PEREIRA EIRELI, informa que os valores mínimos praticados para realizar os serviços 
propostos foram comparados em participação de concorrência anteriores com atendimento semelhante e 
exequível para o levantamento topográfico utilizando-se da tecnologia VANT/DRONE a qual fomos vencedores 
do certame, os serviços foram realizados, entregues e concluídos com sucesso, com atendimento a todas as 
normas conforme solicitado em Edital, valores esses fixados em R$ 40,55 por ha (hectare), que nos possibilitou 
referenciar os valores mínimos para a participação do PE 10/2017.  

(...) 

Marçal Justem Filho corrobora com exposto, senão vejamos: 

“Discorda-se do entendimento de que todas as hipóteses de 

inexeqüibilidade comportam tratamento jurídico idêntico. Ao contrário, deve impor-

se uma diferenciação fundamental, destinada a averiguar se a proposta pode ou 

não ser executada pela licitante, ainda que seu valor seja deficitário. A questão 

fundamental não reside no valor da proposta, por mais ínfimo que o seja – o 

problema é a impossibilidade de o licitante executar aquilo que ofertou. A 

formulação desse juízo envolve uma avaliação da capacidade patrimonial do 

licitante. Se ele dispuser de recursos suficientes e resolver incorrer em prejuízo, 

essa será uma decisão empresarial privada.(...) 

O fato de um licitante apresentar valor inferior aos dos demais participantes 

não caracteriza de pronto que este é um preço inexequível. O Tribunal de Contas da União 

corrobora o acima consignado:  

“A "contrario sensu", tem entendido esta Corte de Contas que, em sendo 

efetuados os cálculos determinados pelo art. 48, § 1° e incisos da Lei n.° 8.666/93, e 

verificada a inexequibilidade econômico-financeira da proposta, ainda sim, em 

consonância com o disposto no inciso II do mesmo artigo, deve-se oportunizar à empresa 

a possibilidade de demonstrar a viabilidade econômica de sua proposta, tendo assim se 

manifestado o Exmo Sr. Ministro-Relator Marcos Vinicios Vilaça, no voto condutor da 

Decisão n° 85/2001 – Plenário: "6. Assim, a presunção aritmética, ainda que própria de 
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obras e serviços de engenharia, admite prova em contrário, quando, em razão do que 

dispõe o caput do dispositivo (em seu inciso II), a proposta mostrar-se exequível. (...) Não 

se afigura defensável, porém, transformar em absoluta a presunção do § 1°. Se o 

particular puder comprovar que sua proposta é exequível, não se lhe poderá interditar o 

exercício do direito de apresentá-la. É inviável proibir o Estado de realizar contratação 

vantajosa. A questão é de fato, não de direito. Incumbe o ônus da prova da exequibilidade 

ao particular. Essa comprovação poderá fazer-se em face da própria Administração, 

pleiteando-se a realização de diligência para tanto" (TCU. Decisão 286/2001. Plenário). 

Nesse sentido o Edital da licitação em tela é claro quando fala que “o 

licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e lances”, ademais 

a apresentação da proposta implica plena aceitação, pelo licitante, das condições 

estabelecidas no edital e em seus anexos e sua desistência ou descumprimento acarretará 

punição e penalidades. 

A inexequibilidade da proposta nas licitações públicas se contrapõem 

exigências opostas: de um lado, a eterna busca da Administração Pública pelo preço mais 

baixo, nas obras, serviços e bens que adquire, e de outro a necessidade de obter a 

contratação mais segura e apta ao atendimento do interesse público. 

É importante ressaltar, ainda, que a empresa contratada é responsável pela 

execução total e satisfatória do serviço contratado, sob pena de aplicação das penalidades 

estabelecidas na Lei 8.666/1993, não podendo, com a finalidade de reduzir custos, 

descumprir as obrigações contratuais previamente definidas. O pleno cumprimento dessas 

obrigações será averiguado por meio da fiscalização do contrato. 

No que tange a alegação de que os atestados de capacidade técnica 

apresentados não são compatíveis com o objeto licitado, temos a dizer que não houve 

exigência de quantitativo de área topografada visando não restringir a competitividade no 

certame, assim, os atestados requeridos foram os simplificados. 
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A Lei nº 8.666/93 não estabelece limites para exigências quanto à 

capacitação técnico-operacional de empresas licitantes, devendo tais limites, portanto, ser 

estabelecidos em cada caso, levando-se em conta  a pertinência e compatibilidade a que 

se refere o inc. II do art. 30, bem como a noção de indispensabilidade, contida no inc. XXI 

do art. 37 da Constituição Federal”. 

Considerando o exposto, o Pregoeiro, após análise do presente processo 

conhece os recursos interpostos, negando-lhes provimento quanto ao mérito, mantendo a 

decisão que considerou habilitadas as empresas D. DOS SANTOS PEREIRA EIRELI-ME 

(18.713.845/0001-90) para os grupos 1, 3, 4 e 5; PROJESOLOS TOPOGRAFIA E GEODÉSIA 

LTDA-ME (20.602.360/0001-70) para os grupos 2 e 6, e SENOGRAFIA DESENVOLVIMENTO 

E SOLUÇÕES – EIRELI -  EPP (10.487.467/0001-61) para o grupo 7. 

Nesses termos, submete à decisão superior, conforme § 4º do art. 109 da 

Lei 8.666/93, opinando pelo indeferimento dos recursos impetrados pelas empresas 

14.247.887/0001-21 - RONALD CARDOSO VIEIRA - ME, 12.075.495/0001-05 - TOPCON - 

TOPOGRAFIA E GEOREFERENCIAMENTO LTDA - EPP, 12.048.208/0001-60 - 3 D 

TOPOGRAFIA E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, 18.581.506/0001-05 - KELVIN 

MARQUES ESTEVES - EPP, 04.845.931/0001-41 - CHD - CARTOGRAFIA, HIDROLOGIA E 

DIGITALIZACAO DE MAPAS, 10.780.867/0001-60 - FORNAZIERI TOPOGRAFIA E SERVICOS 

GERAIS LTDA - ME, com base nos fundamentos acima apontados mantendo a decisão que 

considerou habilitadas e vencedoras do certame PE 010/2017-CODHAB as empresas D. 

DOS SANTOS PEREIRA EIRELI-ME (18.713.845/0001-90) para os grupos 1, 3, 4 e 5; 

PROJESOLOS TOPOGRAFIA E GEODÉSIA LTDA-ME (20.602.360/0001-70) para os grupos 

2 e 6, e SENOGRAFIA DESENVOLVIMENTO E SOLUÇÕES – EIRELI -  EPP 

(10.487.467/0001-61) para o grupo 7. 

É o entendimento 
 

Brasília, 26  de abril de 2017. 
 
 
 
 

Henrique Duarte de Oliveira 
Pregoeiro 

http://www.codhab.df.gov.br/

