
QUESTIONAMENTOS P.E 23/2017 – LAUDO DE SOLO 

 

1- QUESTIONAMENTO 

Prezados, boa tarde. 

Obtivemos através do site da CODHAB o Edital relativo ao Pregão 023/2017 e 

solicitamos os seguintes esclarecimentos: 

 Gostaríamos de obter informações sobre a área onde será feito o 
empreendimento, com sua localização em planta ou imagem de satélite 
(Google), ou até mesmo o endereço da área. 

RESPOSTA: Seguem arquivos com a locação do empreendimento (Google 

Earth e Planta com coordenadas SIRGAS). 

 Qual a origem dos gases que serão pesquisados? É um antigo lixão ou outra 
fonte? 

RESPOSTA:A área era um local de refugo de resíduos sólidos. 

 É mencionado no edital a observação dos procedimentos do Gerenciamento de 
Áreas Contaminadas, estabelecidos pela Companhia Ambiental do Estado de 
São Paulo – CETESB, e o trabalho a ser contratado refere-se à Investigação 
Ambiental Confirmatória, que representa a segunda etapa dos procedimentos. 
Sendo assim, foi feita a primeira etapa dos procedimentos, referente à 
Avaliação Ambiental Preliminar? 

RESPOSTA:Não foram executadas etapas anteriores ao objeto da licitação, 

portanto não existe uma Avaliação Ambiental Preliminar. 

 Os referidos procedimentos se completam com a Investigação Ambiental 
Detalhada e Avaliação de Riscos à Saúde Humana, que deve ser executada 
após a confirmação de alguma contaminação/ocorrência na Investigação 
Confirmatória. Desta maneira, consideramos que qualquer edificação na área, 
deva ser projetada e implantada apenas após a Investigação Detalhada e 
Avaliação de Riscos à Saúde Humana, além do Plano de Intervenção para 
ocupação da área. Estão sendo consideradas estas etapas posteriores à 
Investigação Ambiental Confirmatória? Pois não será possível viabilizar a obra, 
ambientalmente falando, sem a execução destas etapas finais, no caso da 
ocorrência de alguma contaminação ou incidência de gases, acima de índices 
aceitáveis. 

RESPOSTA: Sim. No caso da existência de contaminação no local de 

implantação do Edifício Santa Luzia pela presença de gases provenientes 

do solo, deverá ser apresentada pela empresa contratada uma solução 

adaptável ao projeto de arquitetura do Edifício que viabilize, sem riscos à 

população, a implantação do empreendimento em questão. Esta solução 

será incorporada ao projeto executivo da Edificação pela equipe técnica da 

CODHAB responsável pelo projeto arquitetônico. 

 



 Ainda em relação às etapas posteriores à Investigação Confirmatória, no edital 
está citado, na Folha 209, que no caso da ocorrência de gases deverá ser 
apresentada uma solução adaptável ao projeto executivo. Entretanto, esta 
solução só poderá ser apresentada, após o detalhamento da ocorrência dos 
gases, que será feita na Investigação Ambiental Detalhada. 

RESPOSTA: Sim. A solução será apresentada após o detalhamento da ocorrência dos 

gases, e será ajustada entre a empresa e a equipe técnica da Codhab, de acordo com o 

projeto da edificação a ser apresentado. 

 

2 – QUESTIONAMENTO 

 

O PE 23/2017 se refere à 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. Contudo, o mesmo não permite subcontratação, ao 

passo que engloba dois tipos de serviços que são na verdade prestados por empresas 

de ramos distintos com inclusive exigência técnicas distintas (engenharia 

ambiental/CREA e Química/CRQ). Pois, por exemplo, não há empresa de investigação 

ambiental e sondagem que seja laboratório de análises também, as empresas, por 

exemplo, que enviaram orçamentos não são laboratórios com acreditação na ISO 

17.025 INMETRO. De todo modo haveria necessidade de se firmar consórcio, 

subcontratar ou dividir a licitações em dois lotes pois são dois tipos distintos de 

serviços em que não há empresas que realizem ambos.Deste modo, não deveria ser 

retificado o edital para que seja permitida subcontratação ou participação de 

consórcio, ou ainda, a divisão da licitação em dois lotes?  

Sendo um lote (LOTE 01) para serviço de investigação ambiental confirmatória com 

sondagem;e outro lote (LOTE 02), para monitoramento da emissão de gases e análise 

laboratorial do solo e da água. 

RESPOSTA: O item 17.9 será retificado, podendo haver subcontratação em acordo 

com o item 9 do termo de Referência. 

 

3 - QUESTIONAMENTO  

Prezado, boa tarde! 

Solicito esclarecimentos sobre o edital do referido Pregão. 

 

 



1.       Solicito, caso seja possível, a disponibilização do estudo preliminar da área 
para que sejam verificadas informações importantes ao dimensionamento do 
escopo da investigação confirmatória, como por exemplo, o histórico da área, 
as áreas de interesse bem como as substâncias de interesse, entre outro.   

 RESPOSTA : Segue em anexo EIA/RIMA e o Plano de Manejo do local. 
2.       Será exigido elaboração de PPRA e PCMSO específicos para o projeto? 
RESPOSTA: Não. Esses programas serão de responsabilidade da construtora. 
3.       Será necessário considerar período de integração para o início do serviço? Se 

sim, qual período? 
RESPOSTA: Especificar o que se entende por período de integração. 
4.       Em relação ao item 17.9, peço confirmação de que não poderá haver 

subcontratação do OBJETO do serviço. Sendo assim, possível a 
subcontratação de atividades que compõe o serviço. 

 RESPOSTA: Poderá haver subcontratação dos Serviços, em acordo com o item 
9 do Termo de Referência. O item 17.9 será retificado. 

5.       Poderá ser aceito Atestado de Capacidade Técnica referente a investigação 
detalhada como comprovante de capacidade técnica para a realização do 
serviço?  

 RESPOSTA: Os atestados serão aceitos em acordo com item 7.2.2, item 14 do 
Edital de Licitação, item 9 e 14  do Termo de Referência. 

6.       Será disponibilizado no local pontos de água e energia elétrica?  
 RESPOSTA:  Não será. 
7.       Será necessário quebra de piso para a realização de sondagens na área? 
 RESPOSTA: Não. 
8.       A área encontra-se desocupada ou existem estruturas no local? 
 RESPOSTA: Existem algumas estruturas ao longo da área, mas não temos este 

levantamento exato. 
 

 

4 – QUESTIONAMENTO 

Boa tarde. 

A empresa ...... tem interesse em participar do Pregão Eletrônico nº 023/2017, 
Processo Nº 392.002.667/2017, para isso vem solicitar o seguinte 
esclarecimento: 
 
“Há uma planilha com os quantitativos de trabalhos (sondagens, poços, 

amostras de solo e de água, etc.) a serem executados ou cada licitante define 

o seu próprio escopo de trabalho?” 

RESPOSTA: Cada licitante definirá os quantitativos a serem executados, desde 

que respeitadas as normas exigidas e citadas no Edital. 

 

5 – QUESTIONAMENTO 

Boa tarde! 



Solicitamos esclarecimentos no que tange ao PE n° 23/2017, cujo objeto é 

“CONTRATACAO DE SERVICO DE INVESTIGACAO AMBIENTAL 

CONFIRMATORIA COM SONDAGEM, MONITORAMENTO DA EMISSAO DE 

GASES E ANALISE LABORATORIAL DO SOLO E DA AGUA PARA UMA AREA DE 

APROXIMADAMENTE 48.000M² 15M X 3200M, VISANDO ATENDER AS 

NECESSIDADES DA CODHAB/DF NO AMBITO DOS PROGRAMAS 

HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL PARA A AREA DE SANTA LUZIA, NA 

ARIE DA VILA ESTRUTURAL, NO DISTRITO FEDERAL”. 

1) Para podermos embasar a proposta com precisão, poderiam fornecer 
arquivo com a poligonal da área alvo de estudo em kmz ou pdf? 
RESPOSTA: O arquivo está disponível nas bases do edital. 

2) Qual o histórico conhecido da área alvo de estudo? 
RESPOSTA: O EIA/RIMA está disponível nas bases do edital. 

3)      Qual o número estimado de sondagens previsto para ser realizada na 
área alvo do estudo? 
RESPOSTA: O número de sondagens é de responsabilidade técnica da 

empresa, que deve seguir as normas técnicas e a legislação pertinente. O objeto de 

interesse da Codhab é o laudo de contaminação. 

 

 

 

 

 

 


