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PROCESSO: 

 

392.002.667/2017 

 

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRONICO N.º 023/2017 

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. 

ASSUNTO: Recurso Administrativo 

INTERESSADO: CODHAB 
 
 

 

  Senhor Diretor Presidente, 
 

  

 A sessão de abertura do Pregão ocorreu em 31/08/2018, com início às 

10h00min, data em que o representante legal da recorrente manifestou a intenção de 

interpor recurso contra o resultado anunciado para rever o julgamento que considerou a 

empresa REIS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E GEOLOGIA LTDA - EPP. – CNPJ – 

03.845.377/0001-30 como vencedora para o item 01.  

As empresas AMBIENTAL DO BRASIL ESTUDOS E PROJETOS 

AMBIENTAIS LTDA –ME; CNPJ: 09.150.575/0001-65, AVATZ GEOLOGIA E ENGENHARIA E 

SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA – ME; CNPJ: 14.256.315/0001-09 e HIDROBRASIL 

LTDA – EPP; CNPJ: 03.406.646/0001-61 , manifestaram no sistema COMPRASNET  as 

intenções de recorrer contra o julgamento referente ao item 01 do Pregão Eletrônico 

023/2017. 

 

Preliminarmente cabe esclarecer que foi acatada pelo Pregoeiro e Área 

demandante, a manifestação de intenção de  recurso das empresas recorrentes citadas 

acima, que o fizeram de forma correta e tempestiva, usando a tecnologia do sistema 

ComprasNet de maneira adequada.   
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O Pregoeiro informou as empresas; recorrida e recorrentes que deveriam 

apresentar suas razões e contrarrazões no prazo estabelecido no Edital e registrado no 

comprasnet de acordo com os termos do item 9 do Edital. 

A empresa HIDROBRASIL LTDA - EPP,  recorrente,  não apresentou suas 

razões, renunciando o seu direito de recursar. 

1- Em síntese, assim manifestou-se as recorrentes: 

a) AMBIENTAL DO BRASIL ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA –

ME; CNPJ: 09.150.575/0001-65: 

“...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...” 
 
 
 

b) AVATZ GEOLOGIA E ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO 

LTDA – ME; CNPJ: 14.256.315/0001-09: 

“...Recorre-se contra a habilitação dos vencedores ante a manifesta 

inexequibilidade dos lances abaixo de R$ 100.000,00, tanto pelo critério legal 

objetivo quanto pelo critério subjetivo, haja vista a complexidade dos serviços e a 

criticidade da área a ser investigada, cujo uso será habitacional. Ante ao exposto, 

REQUER a desclassificação das propostas vencedoras.” 

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


 

 

Setor Comercial Sul Quadra 06 Lotes 13/14 Bloco “A” – CEP: 70.306-918. Brasília – DF. 

www.codhab.df.gov.br 

  
 
 

 

 

2- CONTRARRAZÕES: 
 
a) REIS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E GEOLOGIA LTDA – EPP CNPJ – 

03.845.377/0001-30: AMBIENTAL DO BRASIL ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA 
 
 

“...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...” 

 
 

 
 
b) REIS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E GEOLOGIA LTDA – EPP CNPJ – 

03.845.377/0001-30: AVATZ GEOLOGIA E ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO 
LTDA – ME 

 
“...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, dados de custos para realização do serviço: 
DESLOCAMENTO 
R$ 3.800,00 Deslocamento GYN/BSB - durante 15 dias 
 
ANALISES QUIMICAS PARA 10 AMOSTRAS (SOLO E AGUA)...” 
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3 – DA ANÁLISE DO RECURSO e CONTRARRAZÕES 
 

A análise dos referidos Recursos e Contrarrazões foi apreciada pela  Área 

demandante, DIATE/CODHAB Despacho fl. 292 de 20 de setembro de 2017, que junto ao 

Pregoeiro, entenderam que as especificações apresentadas na Proposta pela empresa REIS 

SERVIÇOS DE CONSULTORIA E GEOLOGIA LTDA - EPP  condizia com a especificação 

referente ao Edital e seus anexos - Ressaltamos que o item 01 que tem por 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, e que  apresentou em suas 

contrarrazões as especificações necessárias  aos serviços a serem executados conforme 

seu plano orçamentário. 

No caso representado pelas recorrentes AMBIENTAL DO BRASIL ESTUDOS 

E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA –ME e AVATZ GEOLOGIA E ENGENHARIA E SEGURANÇA 

DO TRABALHO LTDA – ME  quanto ao pressuposto art. 48: 

§ 1º Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram-se 
manifestamente inexequíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e 
serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% 
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 
a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por 
cento) do valor orçado pela administração, ou 
b) valor orçado pela administração. (grifo nosso) 

O referido artigo não se enquadra ao objeto da presente licitação. Devendo 

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

Ao ter sua proposta comercial contestada, a recorrida apresentou sua 
planilha de custo para comprovar, e de fato comprovou, que seus preços são exequíveis. 

Assim, os preços inexequíveis são considerados como aqueles que não 

venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os 

custos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são 

compatíveis com a execução do objeto do contrato. 
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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 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). 

 

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

conhece o recurso interposto, negando-lhes provimento quanto ao mérito, mantendo a 

decisão que considerou habilitada a empresa REIS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E 

GEOLOGIA LTDA - EPP. – CNPJ – 03.845.377/0001-30. 

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

Lei 8.666/93, opinando pelo indeferimento do recurso impetrado pela empresa ESTAÇÃO 

VERDE JARDINS LTDA, CNPJ - 72.640.592/0001-17, com base nos fundamentos acima 

apontados mantendo a decisão que considerou habilitada e vencedora do certame PE 

028/2017-CODHAB a empresa REIS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E GEOLOGIA LTDA - 

EPP. – CNPJ – 03.845.377/0001-30.  

É o entendimento 

Em, 21 de setembro de 2017. 

 
 

Fábio Castelo Branco  
Pregoeiro 
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