
RECURSO : 

 

Excelentíssimo. Sr. Pregoeiro 
 
Pregão Eletrônico – Nº 10/2017 
 
Processo n.º 392.001.187/2016 
 
A empresa TOPCON - TOPOGRAFIA E GEOREFERENCIAMENTO LTDA, portadora do 
CNPJ: 12.075.395/0001-5, participante do processo licitatório do que trata o PREGÃO 
ELETRONICO 102017, vem junto a Vossa Senhoria apresentar seu RECURSO 
ASDMINISTRATIVO contra a decisão que considerou habilitada para o processo a 

Licitante D. DOS SANTOS PEREIRA – EIRELI, portadora do CNPJ: 18.713.845/0001-90, 
declarada como HABILITADA e VENCEDORA no referido processo para os ITENS 1,3,4 
e 5 deste processo conforme fatos e fundamentos que apresentamos a seguir: 
 
DOS FATOS 
1) A empresa D DOS SANTOS PEREIREA ERILEI apresentou preços para a execução 
dos serviços que motivaram o Senhor(a) Pregoeiro(a) durante a sessão publica 
consultar a licitante se a mesma estava ciente dos preços ofertados e também citar 
sobre as penas cabíveis no caso da inexecução dos serviços 
2) A empresa confirmou ao senhor pregoeiro da sua convicção nos preços ofertados 
3) 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. 
 
 
DOS FUNDAMENTOS: 
 
4) A lei 8.666/93 em seu artigo 48 define a inexequibilidade de preços da seguinte 
forma:  

Art. 48. Serão desclassificadas: 
I - as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação 
II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços 
manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que não venham a ter 
demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos 
dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade 
são compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas 
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação. (Redação dada pela Lei 
nº 8.883, de 1994) 
§ 1º Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram-se 
manifestamente inexeqüíveis, 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: (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) 
a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) 
do valor orçado pela administração, ou (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) 
b) valor orçado pela administração. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) 
§ 2º Dos licitantes classificados na forma do parágrafo anterior cujo valor global da 
proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as 
alíneas “a” e “b”, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia 
adicional, dentre as modalidades previstas no § 1º do art. 56, igual a diferença entre o 
valor resultante do parágrafo anterior e o valor da correspondente proposta. (Incluído 
pela Lei nº 9.648, de 1998) 
5) O TCU recomenda que para estes casos o PREGOEIRO deve solicitar da empresa 
licitante uma PLANILHA DE CUSTOS DETALAHADA onde a mesma possa comprovar 

que os preços ofertados estão de acordo com os preços praticados no mercado 
inclusive comprovando a questão do salario de pessoal envolvido na obra que deve 
esta compatível com os preços definido pela respectiva categoria, O PREGOEIRO 
inadvertidamente deixou de solicitar essas comprovação por parte da licitante. 
 
6) O EDITAL diz: 6.4. Serão desclassificadas propostas que contenham preços 
excessivos ou manifestamente inexequíveis, assim entendidos:  
 



I – preços excessivos, quando os mesmos apresentarem valores superiores ao preço 
estimado constante deste Ato Convocatório/Anexo;  
II - inexequíveis, sejam inferiores ao custo de produção, acrescidos dos encargos 
legais, quando o licitante será convocado para demonstrar a exequibilidade do preço 
ofertado, e, se não demonstrado, será desclassificado. (Grifo nosso) ] 
5) 6.5. Os preços oferecidos devem estar compatíveis com os praticados no mercado. 
(Grifo nosso) 
6) 6.6. Será verificada a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos 

estabelecidos no Instrumento Convocatório, sendo desclassificadas as que estiverem 
em desacordo. (grifo nosso). 
 
7) 7.2.1. As licitantes devidamente cadastradas no SICAF deverão encaminhar os 
seguintes documentos:  
I – Comprovação de aptidão, por intermédio da apresentação de Atestado (s) de 
Capacidade Técnica, em nome da licitante, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, para a qual a empresa tenha desempenhado atividade pertinente e 
compatível (Serviço topográfico) em características e prazos com o objeto desta 
licitação (grifo nosso) 
 
 

 
 
 
 
DO PEDIDO 
 
Pedimos a INABILITAÇÃO da licitante D. DOS SANTOS PEREIRA – EIRELI, portadora do 
CNPJ: 18.713.845/0001-90, pelos seguintes motivos: 
 
1) Os preços ofertados estão fora dos preços praticados no mercado, portanto, 
INEXEQUIVEIS e não teve a sua exequibilidade comprovada através de planilha 

detalhada dos preços ofertados; 
2) Não Apresentou atestados compatíveis em quantidade, características e prazos 
como pede o EDITAL. 
 
Diante do exposto pedimos ao senhor Pregoeiro que REVOGUE o ato que considerou a 
licitante HABILITADA assim como proceda o calculo do preço inexequível de acordo 
com o que determina o Artigo 48 da Lei 8.666/93 
 
NESTES TERMOS  
PEDE E SPERA DEFERIMENTO 
 
TOPCON TOPOGRAFIA E GEOREFERENCIAMENTO LTDA 

ADEMARIO LEITE DE SOUZA – SOCIO PROPRIETARIO 

 

 

 

CONTRA RAZÃO : 

 

SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA COMPANHIA DE 
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB 
Edital MOD. PREGÃO ELETRONICO 10/2017 Processo nº 392.001.187/2016 

 
A EMRESA D.DOS SANTOS PEREIRA EIRELI vem apresentar a esta Comissão de 
Licitação e as EMPRESAS que impetraram O RECURSO ADMINISTRATIVO, RECURSO 
DE CONTRA-RAZÃO e esclarece: 
 
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 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.  
 
VALORES DOS LOTES: 
 
LOTE 01 
Valor da proposta R$ 102.000,00 (Cento e Dois Mil Reais) 
Quantidade de hectares 494,12ha  
Valor por hectare R$ 206,42 
 

LOTE 03 
Valor da proposta R$ 51.000,00 (Cinquenta e Um Mil Reais) 
Quantidade de hectares 406,59ha  
Valor por hectare R$ 125,43 
 
LOTE 04 
Valor da proposta R$ 67.348,90 (Sessenta e Sete Mil, Trezentos e Quarenta e Oito 
Reais e Noventa Centavos) 
Quantidade de hectares 377,32ha  
Valor por hectare R$ 178,49 
 
LOTE 05 

Valor da proposta R$ 75.000,00 (Setenta e Cinco Mil Reais) 
Quantidade de hectares 306,18ha  
Valor por hectare R$ 244,95 
 
E empresa D.DOS SANTOS PEREIRA EIRELI, vem complementar com a qualidade na 
realização dos serviços topográficos e com uma nova tecnologia, contribuindo na 
regulamentação de novos valores para a execução dos serviços propostos e de forma 
alguma tem a intenção de prejudicar a empresa licitante, a qual estaremos sempre à 
disposição para dirimir quaisquer dúvidas, conforme ART 43 da lei 8.666 de 1993, §3 
do art. 29, da IN SLTI/MPOG nº 2 de 2008, podendo além da diligencia adotar 
quaisquer outros procedimentos para avaliar nossa capacidade exequível dos serviços, 
sem mais.  

 
Atenciosamente,  
 
 
Campo Grande, 20 de abril de 2017.  
 
D.DOS SANTOS PEREIRA EIRELI 
CNPJ 18.713.845/0001-90 

 


