
PREGÃO ELETRÔNICO 023/2017 
 
Razão Social: Reis Serviços de Consultoria e Geologia LTDA 
 

CONTRA RAZÃO : 
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: Avatz Geologia e Engenharia 
Ambiental e Segurança do TR. 

 
Da exeqüibilidade dos lances abaixo de R$ 100.000,00 

 
1 - DO EDITAL 
Fizemos a transcrição literal de parte do edital quanto aos trabalhos a serem 
executados. 
 
1.1 - Parte Técnica: 
OBJETIVO  
O presente documento tem por objetivo iniciar o processo licitatório, conforme 
estabelecido pela Lei Federal nº 13.303/2016 e, no que couber pela Lei nº 8.666 de 21 
de junho de 1993, além de estabelecer as especificações, critérios e diretrizes gerais a 
serem seguidas para a contratação dos serviços 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), que serão de extrema importância para o projeto, para a execução das obras 
e para o assentamento das famílias no empreendimento residencial Edifício Santa 
Luzia (Minhocão), localizado em Santa Luzia, na ARIE da Vila Estrutural/DF, atendendo 
à crescente demanda por moradia digna e garantindo assim a continuidade e 
viabilidade dos empreendimentos habitacionais implantados pela Política Habitacional 
do Distrito Federal. O objetivo principal dos serviços é avaliar a condição ambiental da 
área, com vistas à identificação de não conformidades na forma de fontes potenciais 
de degradação, e criar soluções, caso necessário, para viabilizar a implantação do 
empreendimento habitacional em questão. 
 
2 - DO RECURSO 
2.1. - Da exeqüibilidade dos valores da vencedora 
O Edital deixa claro que os serviços deverão seguir o escopo apresentado tendo como 
norte as normas da ABNT, Resolução do CONAMA 420/2009 e termo da CEBESB e 
Caixa Econômica. Tendo como referencia: 

• Instalação de poços de sondagem e monitoramento 
• Monitoramento da emissão de gases; 
• Coleta de amostras de solo; 
• Coleta de amostras de água; 
• Análise laboratorial das amostras coletadas; 
• Interpretação dos resultados; 
• Emissão de laudo de contaminação do solo e do ambiente; 
• Emissão do Registro de Responsabilidade Técnica (respectivos Conselhos ou 
Órgãos responsáveis) dos serviços executados; 
• Desenvolvimento de solução para a Edificação (caso apresente contaminação).  



Assim apresentamos abaixo a planilha de custos dos serviços que a Consultoria 
vencedora do certame pretende desenvolver na área, mantendo-se dentro das normas 
e termos acima citados. 
 
Metodologia dos serviços: 
Está programada para uma área de aproximadamente 48.000 m2 (15 x 3200 metros) 
medições a cada 10 metros a profundidade de 1,0 metro de organovolateis, sendo as 
sondagens feitas por meio de trado manual (impossibilitando risco de explosividade) 
– portanto 320 sondagens com medições em uma linha de 3.200 metros. 
Após a conclusão das medições rasas de organovolateis serão determinados os “hot 
spots” onde serão feitas sondagens com instalação de poços de monitoramento de 
lençol freático. Serão feitas medições de VOC sem a exclusão do metano e onde os 
valores de explosividade sejam maiores serão coletadas amostras de solo. Ao termino 
de cada perfuração e seguindo a norma ABNT 15515-2:2011, serão coletadas 
amostras de água do lençol freático para analises químicas. Estão previstas 5 
sondagens com instalação dos poços, pois o objetivo do edital é investigação de 
passivo ambiental confirmatória e não delimitação de pluma de contaminação como 
preconiza o termo de referencia para Investigação de Passivo Ambiental Detalhada - 
nível 3, onde serão necessárias sondagens multiníveis com delimitação horizontal e 
vertical das plumas dos contaminantes e a Analise de Riscos a Saúde Humana. 
 
As analises químicas serão feitas de acordo com o descrito na Resolução Conama 
420/2009, com os seguintes elementos/compostos: 

Inorgânicos 
Alumínio, Antimônio, Arsênio, Bário, Boro, Cádmio, Chumbo, Cobalto, Cobre, 
Cromo, Ferro, Manganês, Mercúrio, Molibdênio, Níquel, Nitrato (como N), Prata, 
Selênio, Vanádio e Zinco 

 
Hidrocarbonetos aromáticos voláteis 

Benzeno, Estireno, Etilbenzeno, Tolueno e Xilenos 
 

Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos 
Antraceno, Benzo(a)antraceno, Benzo(k)fluoranteno, Benzo(g,h,i)perileno, 
Criseno, Benzo(a)pireno, Dibenzo(a,h)antraceno, Fenantreno, Indeno(l,2,3-
c,d)pireno e Naftaleno  
 

Benzenos clorados  
Clorobenzeno (Mono), l,2-Diclorobenzeno, l,3-Diclorobenzeno, l,4-Diclorobenzeno, 
l,2,3-Triclorobenzeno, l,2,4-Triclorobenzeno, l,3,5-Triclorobenzeno, l,2,3,4-
Tetraclorobenzeno, l,2,3,5-Tetraclorobenzeno, l,2,4,5-Tetraclorobenzeno, 
Hexaclorobenzeno. 

 
Etanos clorados 

l,l-Dicloroetano, l,2-Dicloroetano, l,l,l-Tricloroetano, Etenos clorados, Cloreto de 
vinila, l,1-Dicloroeteno, - l,2-Dicloroeteno cis, Tricloroeteno trans, Tetracloroeteno.  

 
Metanos clorados  

Cloreto de Metileno, Clorofórmio, Tetracloreto de carbono. 
 

Fenóis clorados 
2-Clorofenol (o), 2,4-Diclorofenol, 3,4-Diclorofenol, 2,4,5-Triclorofenol, 2,4,6 
Triclorofenol, 2,3,4,5-Tetraclorofenol, 2,3,4,6-Tetraclorofenol, Pentaclorofenol. 

 



Fenóis não clorados 
Cresóis, Fenol, Ésteres ftálicos, Dietilexil ftalato, Dimetil ftalato e Di-n-butil ftalato 

 
Pesticidas organoclorados  

Aldrin, Dieldrin, Endrin, DDT, DDD, DDE, HCH beta, HCH – gama (Lindano). 
 

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) 
R$ 12.500,00 Atendendo Resolução Conama 420/2009 
 
MEDIÇÃO DE VOC - 320 FUROS 
R$ 11.000,00 Furo via trado com perfuração em torno de 1mt 
 
DIÁRIAS 
R$ 10.800,00 Custo de uma equipe de 3 profissionais por 30 dias 
 
DEPRECIAÇÃO DE MATERIAIS 
R$ 1.050,00 Equipamentos de perfuração 
 
MATERIAIS EMPREGADOS NOS POÇOS DE MONITORAMENTO – 5 
R$ 3.750,00 Brita, areia, cimento para acabamento, revestimento e tampa dos Poços 
de Monitoramento 
 
ANÁLISES FISICAS DOS SOLOS 
R$ 1.200,00 Atendendo Resolução Conama 420/2009 
 
CUSTO DE TRANSPORTE PARA ANALISES DE MATERIAL RECOLHIDOS 
R$ 250,00 Frete para envio do material recolhido ao laboratório 
 
CUSTO DE COMBUSTIVEL E OUTROS ITENS DA PERFURATRIZ 
R$ 690,00 Combustível da perfuratriz 
 
CUSTO TOTAL PARCIAL 
R$ 45.040,00 Custo total direto 
 
CUSTOS ADMINISTRATIVOS 



R$ 5.855,20 Custo administrativo de 13% 
 
CUSTO TOTAL GERAL 
R$ 50.895,20 Custo direto e indireto dos serviços 
 
MARGEM DE LUCRO 
30% R$ 16.408,80 Markup projetado 
 
CUSTOS + LUCRO 
R$ 67.304,00 Valor limítrofe para execução dos serviços 
 
IMPOSTOS 
R$ 13.538,35 Empresa enquadrada no simples nacional - 19,04% 
 
VALOR MINIMO FINAL PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
R$ 80.842,35  
 
Att 
 
Geol. Edgard Jose Ferreira Reis 
REIS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E GEOLOGIA LTDA 
CNPJ 03.845.377/0001-30 


