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Elma Livia

De: Cpl [cpl-bounces@tre-df.gov.br] em nome de Renato Willian Bruno 
[renato_zirdao@hotmail.com]

Enviado em: terça-feira, 6 de novembro de 2018 02:48
Para: cpl@tre-df.gov.br; rbruno@tre-df.gov.br; heraclito@tre-df.gov.br
Assunto: [Cpl] Manifestação SENGE - Pregão 23 2018 - Item 1
Anexos: ANÁLISE DA PROPOSTA COMERCIAL - HABILITAÇÃO v3.docx; ATT00010.txt

Senhor Pregoeiro, 
 
Trata-se da manifestação desta Unidade Técnica - SENGE, ref. ao PE 23 2018. 
Considerando o exíguo tempo transcorrido entre a entrega da documentação e a presente manifestação, e 
considerando que a análise da documentação é tarefa de considerável complexidade, de suma 
importância para o TRE/DF e de grande responsabilidade, não foi possível concluir a análise para os dois 
itens que integram o PE 23 2018. 
Sendo assim, por hora, encaminho a manifestação referente ao item 1 - Adequações no Estacionamento 
do Cartório do Lago Sul. 
Posteriormente, tão logo esteja concluída a análise referente ao item 2 - Reforço Estrutural, a mesma será 
prestamente encaminhada a V. Sa. para subsídio às providências sob vosso distinto encargo.   

 
Respeitosamente, 
 
 
RENATO WILLIAN BRUNO - Mat. 1998 
SENGE 

 



PA SEI n° 0001460-41.2018.6.07.8100 
 
Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia para 

adequações no estacionamento do Cartório Eleitoral do Lago Sul (item 1), na forma, 
quantidades e especificações constantes do Anexo I (Projeto Básico) e demais regras 
estabelecidas no instrumento editalício. 

 
 
 
À CPL, 
 
 
Senhor Pregoeiro, 
 
Trata-se da continuidade da análise da proposta comercial empresa CASA DO 

CONSTRUTOR E CONSTRUTORA REALIZA EIRELI - ME, inscrita sob o CNPJ n° 
05.559.853/0001-81, com sede em Av. Brasília, 1530 Formosinha - Formosa-GO, no Pregão 
Eletrônico n° 23/2018. 

Considerando a abrangência da análise perante o exíguo prazo transcorrido desde a 
disponibilização dos documentos, a presente manifestação refere-se somente ao item 1 - 
ADEQUAÇÕES NO ESTACIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL DO LAGO 
SUL.  

Sendo assim, em continuidade, informo que para melhor estruturação, as análises das 
propostas comerciais foram realizadas de acordo com os requisitos elencados no Projeto Básico 
que integra o Edital, em especial nos itens: 

 
 3 - DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS: subitem 3.2.4 - MODELO DE PROPOSTA: 

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA; e 
 6 – HABILITAÇÃO: subitens 6.1 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL, 6.2 

REGISTRO OU INSCRIÇÃO PROFISSIONAL, 6.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-
OPERACIONAL e  6.4 VISTORIA. 
 

Sendo assim, passa-se a análise: 
 

1.1) ANÁLISE DA PROPOSTA – DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 
 

3.2.4 – MODELO DE PROPOSTA: DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 
A Proposta Comercial da(s) licitante(s) deverá conter no mínimo os seguintes elementos, que serão 

avaliados para fins de classificação e aceitação da proposta: 
 
 PROPOSTA COMERCIAL: DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DO ITEM 1 
 ADEQUAÇÕES NO ESTACIONAMENTO 
 

i. Carta de Apresentação da Proposta, conforme modelo do: 
Anexo 4 deste Projeto Básico 

ii. Planilha Orçamentária / Orçamento Analítico, conforme modelo do: 
Anexo 1.1.1 deste Projeto Básico; 

 
Conforme analisado anteriormente, o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) 

dias corridos, contados a partir da data da licitação. 
Foi declarado que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou 

indiretamente, fazem parte da prestação do fornecimento, tais como gastos da empresa com 
suporte técnico e administrativo, impostos, seguro, taxas, ou quaisquer outros que possam 
incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa 
inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos. 

As inconsistências anteriormente apontadas foram sanadas, no entanto, cumpre apontar 
que foi verificada divergência entre o valor total proposto na Carta de Apresentação da 



Proposta, qual seja: R$ 250.221,10 (duzentos e cinquenta mil duzentos e vinte e um reais e dez 
centavos) e o valor apurado nos cálculos de conferência realizados nas Planilhas Orçamentárias 
Sintéticas e Analíticas, qual seja: R$ 250.191,73 (duzentos e cinquenta mil cento e noventa e 
um reais e setenta e três centavos).  

Provavelmente a diferença se deve à consideração de casas decimais, pois os cálculos de 
conferência consideraram somente duas casas decimais, enquanto que as planilhas apresentadas 
consideraram mais casas decimais.  

Sendo assim, considerando que eventual execução do contrato se dará considerando 
somente duas casas decimais, para que a proposta possa ser considerada adequada, a 
contratada deverá retificar o valor total de sua proposta descrito em sua “Carta de 
Apresentação” para R$ 250.191,73 (duzentos e cinqüenta mil cento e noventa e um reais e 
setenta e três centavos). 

 
iii.Cronograma Físico-Financeiro, conforme modelo do:  

Anexo 1.1.2 deste Projeto Básico ou de autoria da licitante conforme orientações do item 2.3 deste 
Projeto Básico, supracitado; 

 
As inconsistências anteriormente apontadas foram sanadas, não tendo sido verificadas 

novas discrepâncias no documento técnico apresentado.  
O prazo previsto de execução de 84 (oitenta e quatro) dias corridos atende ao previsto no 

item 2.2.1. e na alínea i. do item 2.3.1. 
Igualmente considera-se que os demais requisitos previstos nas alíneas ii. a v. do item 

2.3.1. foram satisfatoriamente atendidos. 
 
 

iv. Composição de Bonificações e Despesas Indiretas – BDI, conforme modelo do: 
 Anexo 1.1.3 deste Projeto Básico;  

 
As inconsistências anteriormente apontadas foram sanadas, não tendo sido verificadas 

novas verificadas discrepâncias no documento técnico apresentado.  
A taxa de BDI adotada é de 17.18%. Sua composição adota o modelo previsto no item 

1.1.3 do Projeto Básico e seus percentuais respeitam os limites preconizados no documento de 
referência.  

 
 

v. Composições de Encargos Sociais *¹: conforme modelos constantes do site: 
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_668; 

 
vi. Composições de custos unitários dos serviços *2: conforme modelos citados na “Observação 1” 

abaixo, ou de autoria da licitante de acordo com sua estrutura de gestão de custos, softwares ou similares. Neste 
caso as composições de autoria da licitante deverão ser detalhadas o suficiente para que seja possível aferir a 
relação específica de todos os insumos que oneram o serviço: mão-de-obra, equipamentos e materiais, seus 
coeficientes de produtividade e consumo, bem como a incidência de encargos sociais e atendimento de exigências 
sindicais sobre a mão-de-obra. O detalhamento visa, entre outros, a análise de exeqüibilidade da proposta nos 
termos do inciso II do art. 48 da Lei 8.666/93, de pleitos de reequilíbrios econômico-financeiros, de alterações 
contratuais mediante celebração de termos aditivos, entre outros, promovendo a necessária transparência dos atos 
públicos, mormente os vinculados à celebração de despesas, 

 
As inconsistências anteriormente apontadas foram sanadas, não tendo sido verificadas 

novas verificadas discrepâncias nos documentos técnicos apresentados. 
No que tange à análise da exequibilidade de preços, inicialmente foi realizada a análise 

preconizada no art. 48 da Lei n° 8.666/93, que define: 
 
Art. 48.  Serão desclassificadas: 
... 
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. 
§ 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: 
a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela 
administração, ou    
b) valor orçado pela administração. 
 
Na análise verificou-se que a proposta apresentada encontra-se cerca de 26,12% acima do 
limite mínimo de exequibilidade estabelecido na alínea “a)” do § 1º  do inciso II do art. 
48, e  10,93% acima do limite de exequibilidade estabelecido no a alínea “b)” do § 1º  do 
inciso II do art. 48, conforme demonstra a planilha de cálculo abaixo: 
 

 
 

Sendo assim, após a verificação da exequibilidade segundo o critério legal expressamente 
estabelecido em lei, passou-se à análise do cumprimento das obrigações trabalhistas e 
previdenciárias obrigatórias.  

Para tanto se avaliou os valores previstos nas composições de custo unitário que integram 
a planilha de orçamento analítico apresentada comparando-os com os últimos valores 
divulgados na planilha sintética de composições SINAPI – ref: setembro/2018, a qual apresenta 
os valores mínimos necessários ao cumprimento das obrigações sindicais, trabalhistas e 
previdenciárias, pois que consideram em seus valores a incidência dos encargos sociais 
obrigatórios, conforme a planilha de cálculo abaixo: 

 

 
 

A análise demonstrou que os valores previstos atendem aos requisitos técnicos e legais, 
pois os mesmos encontram-se entre 2,80% e 11,36% acima dos mínimos referenciais  
publicados pelo SINAPI. 

Exceção se faz quanto ao valor previsto para o profissional “Auxiliar de Topógrafo” para 
o qual a proponente informou considerar valor cerca de 1,31% abaixo do mínimo referencial. 

VALOR ESTIMADO 322.204,18R$   Variação acima do limite

VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE 250.191,73R$   

Limite de exequibilidade

Critério Lei 8.888/93 art. 48, II, §1º, a 198.377,69R$   
70% da  médi a  ari tmética  dos  val ores  da s  proposta s  superi ores  a  50% 
(ci nqüenta  por cento) do va l or orça do pel a a dmini stra çã o

50% do valor estimado 161.102,09R$   

Proposta 1 205.191,73R$   
Proposta 2 250.300,00R$   
Proposta 3 263.883,59R$   
Proposta 4 304.100,00R$   
Proposta 5 319.007,38R$   
Proposta 6 319.090,00R$   
Proposta 7 322.204,19R$   
Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% 283.396,70R$   

Critério Lei 8.888/93 art. 48, II, §1º, b 225.542,93R$   
(70% do va lor orça do pela  a dmi nis tra çã o)

26,12%

10,93%

Código Insumo: Mão-de-Obra Custo Unit Licitante Custo Unit SINAPI Variação
 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 13,57 13,2 2,80%
 88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 15,28 14,68 4,09%

 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 14,53 14,03 3,56%

 88249 AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 29,65 27,12 9,33%
 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 9,8 9,93 -1,31%
 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 17,85 16,9 5,62%
 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,05 17,94 6,19%
 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,01 17,91 6,14%

 88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 15,26 14,51 5,17%

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,13 18,01 6,22%
88310  PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,05 17,94 6,19%
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 13,63 13,24 2,95%
 88321 TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 45,29 40,67 11,36%
 88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 18,42 17,39 5,92%
 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 18,03 16,64 8,35%



Contudo, a implicação do item é irrelevante, pois, em suma, representa somente R$ 0,58 no 
preço ofertado, conforme composição de custo unitário do serviço 1.1.8 abaixo transcrita.  
 

 
 

Ante o exposto, não tendo sido verificada a existência de inadequações que impeçam 
a aceitação da proposta comercial, exceto a relacionada à necessidade de consideração de 
somente duas casas decimais nos cálculos que implica na necessidade de redução do valor 
da proposta conforme apontado anteriormente na análise do cumprimento dos requisitos 
“i” e “ii” do item 3.2.4 – MODELO DE PROPOSTA: DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA do 
Projeto Básico que integra o Edital, opinamos pela exequibilidade da proposta comercial e 
do cumprimento dos requisitos exigidos. 
 
 
1.2) ANÁLISE DA HABILITAÇÃO  
 
6.1 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL 
 

Foi demonstrada a qualificação técnica profissional em Engenharia Civil/Arquitetura 
exigida para o Responsável Técnico, Engenheiro Civil Juliano Borges Machado – CREA n° 
71.647/D-MG, por meio da Certidão de Registro e Quitação n° 47.314/2018-INT CREA/GO 
válida até 02/12/2018.  

Foram apresentadas as seguintes Certidões de Acervo Técnico – ACT registradas no 
CREA/GO:  n° 1020180002070, n° 1020180002233, n° 1894/2013, n° 1885/2013, n° 083/2011, 
e n° 220/2007 e em nome do profissional Engenheiro Civil Juliano Borges Machado – CREA n° 
71.647/D-MG. 

As CAT’s demonstram experiência anterior compatível com o serviço a ser executado por 
meio de obras e serviços de características semelhantes, em cumprimento ao previsto no art. 30 
da Lei n° 8.666/93: 

 
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal 
técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada 
um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; 
... 
§ 1o  A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, no caso das licitações 
pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a: 
I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na 
data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido 
pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço 
de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor 
significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos;    
... 
§ 3o  Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras ou serviços 
similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. 

 
Foi demonstrada a existência de vínculo entre o profissional detentor da qualificação 

técnica exigida por meio da Certidão de Registro e Quitação n° 47.313/2018-INT, válida até 
02/12/2018, a qual informa sua condição de Responsável Técnico pela empresa.  
 
6.2 REGISTRO OU INSCRIÇÃO PROFISSIONAL 
 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  1.1.8  85323 SINAPI LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO 

TOPOGRAFICO
M 1 1,22 1,22

Composição 
Auxiliar

 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06 9,80 0,58

Composição 
Auxiliar

 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 18,03 0,54

Insumo da 
Composição

 00007252 SINAPI LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X H 0,03 1,74 0,05

Insumo da 
Composição

 00007247 SINAPI LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO 
TRIPE

H 0,03 1,74 0,05

M.O sem L.S. => 0,83 L.S. => 0,00 M.O com L.S. => 0,83

Valor do BDI => 0,20

Quantidade => 100,0

Tipo
SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Equipamento

Valor com BDI => 1,42

Preço Total => 142,00



Apresentada a Certidão de Registro e Quitação n° 47.313/2018-INT, válida até 
02/12/2018, que informa a adequação entre o objetivo social da empresa/habilitação e os 
serviços integrantes do item 1 do Pregão Eletrônico n° 23/2018, estando a licitante CASA DO 
CONSTRUTOR E CONSTRUTORA REALIZA EIRELI – ME – registro n° 17.648 CREA/GO 
habilitada a prestar tais serviços. 
 
6.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL 
 

Foram apresentadas as seguintes Certidões de Acervo Técnico – ACT registradas no 
CREA/GO: n° 1020180002070 e n° 1020180002233, em nome da proponente CASA DO 
CONSTRUTOR E CONSTRUTORA REALIZA EIRELI – ME – registro n° 17.648 
CREA/GO. 

As CAT’s demonstram experiência anterior compatível com o serviço a ser executado por 
meio de obras e serviços de características semelhantes, conforme previsto no art. 30 da Lei n° 
8.666/93 e em consonância com a Jurisprudência do Tribunal de Contas de União – TCU, em 
especial com a Súmula n° 263/2011:  

 
SÚMULA Nº 263 
Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que limitada, 
simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a 
exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com características 
semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser 
executado. 

 
 
6.4 VISTORIA 
 
 Foi apresentada DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA, conforme previsto no item 6.4 do 
Projeto Básico que integra o Edital, em que a proponente atesta: “ter tomado pleno 
conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das 
obrigações objeto da licitação, tais como área de abrangência, complexidade e de todas as 
peculiaridades técnicas e elementos necessários à elaboração da proposta comercial e à 
execução dos trabalhos integrantes do Edital.” 
 

Ante o exposto, informamos não ter sido verificada a existência de óbices que 
impeçam a habilitação da proponente nos termos do Edital. 

 
 
 
Permaneço a disposição para quaisquer esclarecimentos. 
 
Respeitosamente, 
 
 

Brasília, 06 de novembro de 2018. 
 
 
 

RENATO WILLIAN BRUNO – Mat. 1998 
Chefe da Seção de Engenharia – SENGE 

Analista Judiciário – Eng. Civil – CREA n° 70.896/D-PR 


