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RECURSO BBC ENGENHARIA LTDA 
 
 

À Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal A/C Sr. Pregoeiro Claylton 
Ferreira Aragão Ref.: Pregão Eletrônico SRP N. 028/2018 – CODHAB/DF. Processo n. 00392-
00009730/2018-92. 
BBC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 07.827.022/0001-79, sediada em Belo Horizonte/MG, à Rua Dom 
Prudêncio Gomes, 615, Coração Eucarístico, vem, por meio de seus representantes legais, mui 
respeitosamente à presença de V. Sas. Apresentar:  
 
RAZÕES RECURSAIS 

Com fulcro no art. 4º, XVIII, da Lei Federal n. 10.520/2002, item 12.2.3 do Edital em epígrafe, pelo 
que passa a expor para ao final requerer. 
 
1 DA PESQUISA DE PREÇO DE MERCADO. DA INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA OFERTADA. 
 

A sociedade empresária apontada como vencedora do certame apresentou como proposta R$ 
151,00 (Cento e cinquenta e um reais). Ocorre que tal preço é completamente incompatível com os 
requisitos técnico-operacionais. 

O preço ofertado pela licitante teoricamente estaria dentro do preço de mercado. Contudo, ao se 
analisar a pesquisa de preço de mercado realizada pelo órgão licitante verificou-se três orçamentos: 
 

Segundo construção jurisprudencial, a pesquisa de preço de mercado deve conter pelo menos 3 
empresas. Contudo, não deve se limitar a três quando estas não forem capazes de bem representar o 
mercado. 
Nas lições de Ivan Barbosa Regolin : 

Importante que o gestor avalie os preços pesquisados e, havendo algum preço distorcido (muito 
baixo ou muito elevado) assim considerado o valor “fora do padrão”, o mesmo deve ser excluído e 
substituído por outro preço pesquisado, a fim de que a média aritmética não atrapalhe ou até comprometa 
o procedimento licitatório. Se, após exaustiva pesquisa de mercado – comprovada por e-mails, fax, 
consulta à internet, consulta a atas de registro de preços etc., juntada aos autos – não acudirem, pelo 
menos três orçamentos, aí sim será o caso de justificar o manifesto desinteresse do mercado, 
autorizando-se o prosseguimento do processo com apenas 2 orçamentos. 
[...] 

A louvável e necessária preocupação do ente público com a economicidade nos negócios que 
realiza não pode jamais ser reduzida à obtenção de três orçamentos no mercado – os quais de resto, 
todos no país o sabem, podem ser obtidos num piscar de olhos com os amigos e os companheiros, os 
quais sabem que uma mão lava a outra, ou, em outras palavras, que será hodie mihi, cras tibi. 

Tirante esta última consideração, que é debochada porém rigorosamente realista, é patente que 
certos objetos não se podem cotar no mercado respectivo como se cotam quilos de batata doce ou papel 
sulfite. [grifo nosso] 

Contudo, tal cautela verifica-se discrepância acima do razoável entre o menor e os outros dois, o 
que demandaria da administração diligenciar outro orçamento para verificar o preço de mercado. 

Ora, o preço ofertado pela Empresa 1 não apresenta variação pela quantidade de laudos, o que já 
causa estranheza e, isoladamente já demandaria a pesquisa de mais empresas. 

Comparativo dos preços da Empresa 1 

Empresa Preço de 1 avaliação Preço de 2 até 10  Preço mais de 10 

Empresa 1 R$ 128,00 R$ 128,00 R$ 128,00 

Média 2 e 3 R$ 550,00 R$ 425,00 R$ 235,00 

Diferença 76,72% 69,88% 45,53% 
O fato de o preço da Empresa 1 estar 76,72% abaixo do valor médio das outras duas, demanda que 

a pesquisa de preços ou seja refeita ou seja baseada apenas nas outras duas. 
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Sobre o tema, vale a pena a leitura da análise feita pela auditoria do Tribunal de Contas da União 
nos autos do TC 013.754/2015-7 (Acórdão 2637/2015 – TCU – Plenário): 

83. Nos termos do Acórdão 2.943/2013-Plenário, não se deve considerar, para fins de elaboração 
do mapa de cotações, as informações relativas a empresas cujos preços revelem-se evidentemente fora 
da média de mercado, de modo a evitar distorções no custo médio apurado e, consequentemente, no valor 
máximo a ser aceito para cada item licitado. 

84. Essa orientação encontra-se regulamentada por meio da Instrução Normativa-SLTI/MPOG 
5/2014, que no art. 2º, §6º, dispõe que, para a obtenção do resultado da pesquisa de preços, não poderão 
ser considerados os preços inexequíveis ou os excessivamente elevados, conforme critérios 
fundamentados e descritos no processo administrativo. 

85. A Funasa, ao que evidencia o Despacho 915/2015 (peça 17, p. 174-181), não atendeu a essa 
orientação, ao não proceder à exclusão de valores manifestamente fora de mercado, observados pelas 
discrepâncias entre as propostas. 

86. De fato, caso esses três orçamentos fossem as únicas fontes de informações de preços 
disponíveis, não haveria óbices, no caso concreto, à manutenção de estimativa com base em apenas dois 
orçamentos, já que justificável (e imperativo), pelas circunstâncias apontadas, a exclusão daquele 
excessivamente superior à média de mercado. 

87. Além disso, a pesquisa restringiu-se à consulta de oito empresas, universo reduzido, 
considerado o mercado fornecedor desse tipo de serviço. Frise-se que, solicitado o encaminhamento da 
documentação completa da pesquisa de preços, foram apresentados apenas os três orçamentos obtidos, 
além das consultas realizadas às empresas. Ao que se observa, essas limitaram-se ao envio de apenas 
dois e-mails, a endereços eletrônicos nem sempre identificáveis das instituições (peça 32, p. 61-62), o que 
denota insuficiência dos esforços envidados. 

88. Outrossim, não houve comprovação documental de consultas a outros órgãos e entidades da 
Administração Pública, ao Comprasnet e demais sites especializados, o que pode ter comprometido a 
qualidade e a confiabilidade da estimativa de preços construída. Frise-se que a própria entidade admitiu a 
existência de contratações similares, ao indicá-las em sua resposta à oitiva (...) 

89. De acordo com o disposto no art. 26, parágrafo único, II e III, e no art. 43, IV, da Lei 8.666/1993, 
é obrigatória, nos processos de licitação, dispensa ou inexigibilidade, a consulta dos preços correntes no 
mercado, daqueles fixados por órgão oficial competente ou, ainda, daqueles constantes do sistema de 
registro de preços. 

90. Deve-se deixar registrado que, de acordo com o Guia de Boas Práticas em Contratações de 
Soluções de Tecnologia da Informação do TCU, extensível a todas as demais contratações públicas, ao 
analisar o mercado com vistas à obtenção de dados sobre preços, pode-se utilizar, dentre outras, as 
seguintes fontes de informação: 

a) preços vigentes em outros órgãos (e.g. em licitações, inclusive de registro de preço) (Lei 
8.666/1993, art. 15, inciso V); 

b) consultas diretas aos fornecedores (RFP – Request for Proposal), que deve incluir as 
informações definidas até então no termo de referência ou no projeto básico, pois essas informações 
afetam a percepção de risco das empresas, que por sua vez influencia os preços oferecidos (…) 

d) consultas em portais de fornecedores na web e em sistemas de busca de preços na internet, 
lembrando que os preços informados normalmente são unitários, ou seja, referem-se à contratação de um 
único produto, de modo que não consideram o efeito de escala que existe em uma contratação de muitas 
unidades; 

e) bancos de dados da APF (e.g. Comprasnet, Siasg); 
f) cadastros de preços mantidos por entidades de pesquisa; 
g) preços obtidos em contratações semelhantes do setor privado (Lei 8.666/1993, art. 15, inciso III); 

[grifo nosso] 
 

De igual modo, no presente caso, diante da discrepância entre os preços, não há outro caminho 
senão considerar a proposta apresentada pela sociedade empresária L. A. SCHADLER ENGENHARIA 
apresenta preços inexequíveis. 
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Conforme orientações da Advocacia Geral da União, no “Manual de Procedimentos para 
Contratação de Bens e Serviços pelos Órgãos Públicos Federais”, em casos de discrepâncias nos preços 
referenciais da pesquisa, deve-se verificar se a variação ocorre em função da especificação das propostas. 
No caso concreto seria abrir a composição de preços para ver se todos os requisitos legais e da melhor 
técnica estão sendo cumpridos. Caso verificada a incompatibilidade, deve-se desconsiderar os valores 
demasiadamente discrepantes. 

Nesse sentido, cita-se os Acórdãos do TCU n. 2.943/2013-Plenário, 2.637/2015-Plenário, nos quais 
a Corte de Contas definiu que a pesquisa de preços deve desconsiderar as informações cujos preços 
revelem-se evidentemente fora da média de mercado, de modo a evitar distorções no custo médio apurado 
e, consequentemente, no valor máximo a ser aceito para cada item licitado. 

Em rápida pesquisa em outros procedimentos licitatórios com serviços similares, constatou-se os 
seguintes valores de referência de mercado (editais anexos): 
- Edital de Credenciamento n.º 2014/12284 do Banco do Brasil – valor de R$ 380,00; 
- Edital de Credenciamento nº 1532/2014 – GILOG/CT da Caixa Econômica Federal – valor de R$ 350,00; 

Em breve análise, verifica-se que a proposta apontada como vencedora está substancialmente 
longe do proposto.  

Destaca-se, ainda, o valor referencial do Regulamento de Honorários da IBAPE de R$330,00. 
Embora não seja cogente, ele traz exposição dos parâmetros para o cálculo de honorários evidenciando a 
complexidade da atividade. 

Por fim, registra-se que a sociedade empresária tem sede em outro estado e que o Edital veda a 
subcontratação expressamente “18.9 É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total 
do objeto deste Pregão”. Assim, considerando a NBR 14653, parte 1, itens 7.3.1 e 7.3.2 , nenhuma 
avaliação poderá prescindir de vistoria a ser realizada necessariamente pelo responsável técnico, 
engenheiro avaliador, considerando que se trata de um registro de preços que os licitantes não sabem 
sequer o volume de trabalho, o valor proposto pela licitante de R$151,00 é inexequível e não cobre sequer o 
custo de deslocamento. 
Ainda que não seja esse o entendimento de V.Sas., é prudente, NO MÍNIMO, diligenciar a comprovação dos 
valores e oportunizar ao licitante que comprove documentalmente, nos termos do art. 48, II, da Lei n. 
8.666/93, a exequibilidade de sua proposta, sob pena de desclassificação. 
 
2 DO NÃO ATENDIMENTO AO REQUISITOS DO EDITAL 
 

Da documentação encaminhada pela sociedade empresária L. A. SCHADLER ENGENHARIA, 
verifica-se que não foram atendidos os itens do edital 10.2.4, VIII, "b"; 10.2.4, IX, "b", bem como os itens do 
Anexo I - Termo de Referência 4.1.3, 4.1.6, 4.1.7 e 5.1.1. 
 
2.1 – Ausência de contrato social e alterações 
 

Segundo o item 10.2.4, VIII, “b” do edital c/c item 4.1.6 do Anexo I – Termo de Referência, devem os 
licitantes apresentar cópia do ato constitutivo e alterações ou documento do CREA que comprove o 
exercício das atividades. 
 
Item 10.2.4, VIII, "b" 

VIII – 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 em características e prazos com o objeto 
desta licitação: = 
[...] 
 
b) Os atestados deverão estar devidamente em conformidade com o item 4 e 5 do Anexo I deste edital. 
[grifo nosso] 
 
4.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
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4.1.1. A qualificação técnica será comprovada mediante a apresentação dos documentos abaixo: 
[...] 
 
4.1.6. Cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado e alterações 
contratuais vigentes, com definição clara do representante legal e que deverá contemplar prestação de 
serviços técnicos de Engenharia, Arquitetura e/ou Agronomia ou juntar prestação de documento do CREA 
e/ou CAU onde conste que a empresa está habilitada à prestação dos serviços nas atividades de avaliação 
de imóveis; [grifo nosso] 
 

Ocorre que o CREA não apresenta esse tipo de registro, sendo imperioso que se apresente o 
contrato social ou estatuto social, contudo não foi feito pelo licitante. 
Considerando que não se trata de documento fiscal, não pode o licitante se valer do prazo de cinco dias 
para apresenta-lo, devendo ser desclassificado. 
 
2.2 – Não apresentação de 2 (dois) profissionais 
 
Segundo o item 5.1.1 deveriam ser sido apresentados dois profissionais habilitados: 
 
5.1. A empresa Contratada deverá dispor de equipe técnica a ser utilizada, devidamente qualificada, 
dispondo no mínimo dos seguintes profissionais: 
5.1.1. 02 (dois) profissionais habilitados à realização dos serviços (Engenheiro Civil ou Arquiteto), com 
experiência comprovada em avaliação de imóveis urbanos, através de CAT – Certidão de Acervo Técnico, 
emitida pelo respectivo conselho profissional. [grifo nosso] 
 

Contudo o licitante L. A. SCHADLER ENGENHARIA apresentou apenas um. Tal equívoco foi 
apontado na intenção de recurso, tendo sido a resposta: 

 
Motivo Aceite ou Recusa: Sr. Licitante, a empresa apresentou o atestado compatível com o objeto, a saber: 
LUCIANO ANDREY SCHADLER Carteira Profissional: PR29232/D RNP Nº1702162613 Acervo Técnico 
Nº4990/2017 Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Atividade Técnica VISTORIAS, PERÍCIAS, AVALIAÇÕES, 
ARBITRAMENTOS, LAUDOS Área de Competência EDIFICAÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL Serviço: LAUDOS, 
AVALIAÇÕES, VISTORIAS E PERÍCIAS /EDIFICAÇÕES. Saliento que, o valor ofertado esta condizente com 
os apurados em pesquisa mercadológica. 

Ora, a apresentação de apenas um profissional, por melhor que ele possa ser, não supre a previsão 
do edital de que sejam apresentados dois profissionais habilitados. 
Novamente, tal irregularidade é intransponível, devendo o licitante ser desclassificado nos termos do 
edital. 
 
2.3 – Índices Financeiros 
 

Conforme consta no Item 10.2.4, IX, "b" do edital “a boa situação financeira da empresa será 
avaliada pelos índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), resultantes 
da aplicação das seguintes fórmulas: [...]”. 

Contudo, o licitante limitou-se a apresentar o balanço patrimonial, não se dignando a calcular os 
índices. Ocorre que a simples apresentação do balanço não cumpre a regra do edital. 
 
3 DOS PEDIDOS 
Diante de todo exposto, REQUER: 
 

a)Que as presentes razões recursais sejam conhecidas e admitidas; 
b)Que seja a pesquisa de preço de mercado decotada, excluindo o orçamento da Empresa 1, 

conforme orientação dos Tribunais de Contas, uma vez que completamente fora do valor de mercado; 



 

SCS Q.6 Bloco A Lotes 12/13 – Brasília / DF – CEP: 70.306-918 
CPL: (61) 3214-1830 

www.codhab.df.gov.br 

c)Que a sociedade empresária L. A. SCHADLER ENGENHARIA seja desclassificada, por apresentar 
proposta inexequível, nos termos do art. 48, II da Lei n. 8.666/93, e por não atender a todas as condições 
do edital, especialmente os itens 10.2.4 - item VIII - "b",  

d)Caso V.Sas. entendam que a sociedade empresária L. A. SCHADLER ENGENHARIA atende a 
todos os requisitos do edital, o que se admite apenas para efeito de argumentação, que esta seja intimada 
a abrir sua composição de preços e comprovar documentalmente a exequibilidade de sua proposta, nos 
termos do art. 48, II da Lei n. 8.666/93. 

Importante esclarecer que as irregularidades são descumprimentos dos requisitos de habitação do 
Edital, não são passíveis de saneamento e que ensejam a desclassificação. Por não se tratarem de 
irregularidades fiscal e trabalhista, mas de descumprimento expresso dos quesitos de habitação, não 
passível a invocação do previsto na LC 123, art. 43, §1º 
 
Termos em que pede e espera deferimento. 
 
De Belo Horizonte para Brasília. 
 
     Fernanda Caldas Bergamaschine                                              Rodrigo Baêta Simões da Rocha 
                 Sócia Diretora                                                                          Sócio Diretor 
           BBC Engenharia Ltda.                                                                      BBC Engenharia Ltda. 
             07.827.022/0001-79                                                                    07.827.022/0001-79  


