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Elma Livia

De: Cpl [cpl-bounces@tre-df.gov.br] em nome de RENATO WILLIAN BRUNO 
[rbruno@tre-df.gov.br]

Enviado em: quarta-feira, 7 de novembro de 2018 15:33
Para: 'Heraclito'; 'CPL'
Cc: 'João Paulo Carneiro Rodrigues'
Assunto: [Cpl] ANÁLISE DA PROPOSTA COMERCIAL - HABILITAÇÃO v1 - 

REFORÇO.docx
Anexos: ANÁLISE DA PROPOSTA COMERCIAL - HABILITAÇÃO v1 - REFORÇO.docx; 

ATT00046.txt

Senhor Pregoeiro, demais colegas da CPL, 
 

Segue anexa manifestação desta Unidade Técnica – SENGE acerca da análise da proposta e habilitação do 
ITEM 2 – REFORÇO ESTRUTURAL DAS LAJES E RECONSTRUÇÃO DAS PLATIBANDAS DO CARTÓRIO ELEITORAL DO 
LAGO SUL, do PE 23/2018. 

Permanecemos a disposição. 
 
Resp, 
 

 
RENATO WILLIAN BRUNO 
Analista Judiciário - Engº Civil - Mat. 1998 
Seção de Engenharia - SENGE 
61 - 98156-7013 / 3048-4089 
 

 



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

Reforço Estrutural das Lajes e Platibandas do Cartório Eleitoral do Lago Sul (item 2), 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. 

A presente manifestação refere-se somente ao item 2 - REFORÇO ESTRUTURAL 
DAS LAJES E PLATIBANDAS 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$ 189.918,48 (cento e oitenta e nove mil novecentos e dezoito reais e 
quarenta e oito centavos) e o valor apurado nos cálculos de conferência realizados nas Planilhas 
Orçamentárias Sintéticas e Analíticas, qual seja: R$ 189.874,61 (cento e oitenta e nove mil 
oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta e um 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 70 (setenta) 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 20,49%. Sua composição adota o modelo previsto no item 

2.1.3 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, 

Não foram verificadas discrepâncias nos documentos técnicos apresentados. 
 
Observação ¹: cumpre exortar para a necessidade de se avaliar a necessidade de apresentação de 
esclarecimentos quanto à disponibilidade do equipamento andaime, pois não há a previsão do fornecimento 
de andaimes no serviço 1.7 (na planilha estimada de referência), ou serviço 1.6 no cronograma e composição 
de custo unitário / orçamento analítico apresentado pela proponente, pois ambos os documentos citam a 
expressão “exclusive andaime e limpeza”. 
 

 
Assim, submete-se o apontamento à elevada consideração do Sr. Pregoeiro, pois, como dito anteriormente, 
consta na proposta da licitante a declaração de 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.” 
 
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: 
 
 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  1.6  97064 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO   TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E 

LIMPEZA). AF_11/2017
M 1 13,96 13,96

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 13,75 1,37

Composição 
Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 15,01 7,50

Composição 
Auxiliar

 91120 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU 
GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 40 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM, MANUAL, 30M. 
AF_06/2015

M 13,4 0,38 5,09

M.O sem L.S. => 10,46 L.S. => 0,00 M.O com L.S. => 10,46

Valor do BDI => 2,86

Quantidade => 177,4

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI => 16,82

Preço Total => 2.983,86



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 34,02% acima do 

limite mínimo de exequibilidade estabelecido na alínea “a)” do § 1º  do inciso II do art. 48, e  
26,42% 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 1,85% e 8,77% 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 0,10% abaixo do mínimo referencial. 

VALOR ESTIMADO 214.557,29R$   Variação acima do limite

VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE 189.874,61R$   

Limite de exequibilidade

Critério art. 48, II, §1º, a 141.674,03R$   
70% da média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta 
por cento) do valor orçado pela administração

50% do valor estimado 107.278,65R$    

Proposta 1 189.874,61R$    
Proposta 2 190.000,00R$    
Proposta 3 196.651,00R$    
Proposta 4 200.000,00R$    
Proposta 5 212.697,72R$    
Proposta 6 212.960,00R$    
Proposta 7 214.557,00R$    
Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% 202.391,48R$    

Critério art. 48, II, §1º, b 150.190,10R$   
(70% do valor orçado pela administração)

34,02%

26,42%

Código Insumo: Mão-de-Obra Custo Unit Licitante Custo Unit SINAPI Variação
 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 14,42 13,83 4,27%

 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 15,86 15,07 5,24%
 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 16,67 15,78 5,64%
 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,13 17,91 6,81%
 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 9,92 9,93 -0,10%
 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,13 17,91 6,81%
 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 15,01 14,34 4,67%
 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 11,56 11,35 1,85%
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,25 18,01 6,89%
88310  PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,17 17,94 6,86%

 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,13 17,91 6,81%
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 13,75 13,24 3,85%

 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,13 17,91 6,81%
 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,55 19,14 7,37%
 88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 14,34 13,64 5,13%
 88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 18,54 17,39 6,61%
 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 18,1 16,64 8,77%



Contudo, a implicação do item é irrelevante, conforme composições 2.1 e 3.3 que se utilizam do 
profissional em epígrafe: 

 

 
Observação ² : Por fim, cumpre exortar para a detecção de ocorrência de falhas nos cabeçalhos da planilha de 
orçamento sintético e analítico, bem como do cronograma, pois os documentos citam somente o “Tribunal Regional 
Eleitoral do Distrito Federal”, no entanto, as falhas não prejudicaram a análise ou a utilização do conteúdo técnico 
dos documentos. Igualmente foram detectada falhas de numeração e alteração na ordem dos serviços em relação ao 
previsto nos documentos referenciais, no entanto, novamente, as falhas não prejudicaram as análises ou a utilização 
do conteúdo técnico dos documentos. 

 
Ante o exposto, não tendo sido verificada a existência de inadequações que impeçam 

a aceitação da proposta comercial, exceto: 
 à 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; e 
 à necessidade de se avaliar a necessidade de apresentação de esclarecimentos quanto à 
disponibilidade do equipamento andaime, conforme apontamento da Observação ¹ supra; 
Opinamos pela exeqüibilidade 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.   

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. 

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 apresentadas infelizmente não demonstraram 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. 

No caso concreto, os atestados apresentados versam sobre os seguintes serviços: 

Etapa  2 FUNDAÇÕES PARA OS NOVOS PILARES 16.909,08

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2.1  73686 SINAPI LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR m² 1 15,55 15,55

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 13,75 1,78

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 19,13 2,48

Composição 
Auxiliar

 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 9,92 5,95

Composição 
Auxiliar

 88288 SINAPI NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 11,56 1,15

Insumo da 
Composição

 00000344 SINAPI ARAME GALVANIZADO 16 BWG, 1,65MM (0,0166 KG/M) KG 0,02 10,33 0,20

Insumo da 
Composição

 00007252 SINAPI LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X H 0,1 1,78 0,17

Insumo da 
Composição

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

H 0,1 1,78 0,17

Insumo da 
Composição

 00004433 SINAPI PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,04 8,89 0,35

Insumo da 
Composição

 00005074 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 0,012 9,31 0,11

Insumo da 
Composição

 00006189 SINAPI TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,2853 11,20 3,19

M.O sem L.S. => 7,90 L.S. => 0,00 M.O com L.S. => 7,90

Valor do BDI => 3,18

Quantidade => 96,22

Material

Material

Material

Valor com BDI => 18,73

Preço Total => 1.802,20

Tipo
SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Equipamento

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3.3  COMP. 007 Próprio SERVIÇO TOPOGRAFICO PARA VERIFICAÇÃO DO NIVELAMENTO DA MARQUISE. M² 1 20,37 20,37

Composição 
Auxiliar

 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 9,92 5,95

Composição 
Auxiliar

 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 18,10 10,86

Insumo da 
Composição

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

H 1,0 1,78 1,78

Insumo da 
Composição

 00007252 SINAPI LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X H 1,0 1,78 1,78

M.O sem L.S. => 13,08 L.S. => 0,00 M.O com L.S. => 13,08

Valor do BDI => 4,17

Quantidade => 90,24

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Material

Valor com BDI => 24,54

Preço Total => 2.214,48

Tipo



 

CAT Nº
RESPONSÁVEL 

TÉCNICO
EMPRESA 

EXECUTORA
OBJETO DO ACT

SERVIÇO PERTINENTE AO ESCOPO DO ITEM 2 - REFORÇO 
ESTRUTURAL DAS LAJES E PLATIBANDAS DO CARTÓRIO 

ELEITORAL DO LAGO SUL
QTDE UND REQUISITO DE SIMILARIDADE

PRESTA-SE À  
ANÁLISE DA 
CAPACIDADE 

TÉCNICA 
PROFISSIONAL ?

PRESTA-SE À  
COMPROVAÇÃO 
DA CAPACIDADE 

TÉCNICA 
PROFISSIONAL ?

locação de obra 2.089,95 m² Parcialmente

fundação em concreto armado / estaca a trado (mecanizada) 32,38 / 380 m³ / m Parcialmente

estrutura em concreto armado 35,48 m³ Não
escoramento, montagem e desforma de laje em "U" 500,00 m² Não

estrutura metálica em aço 13.791,75 kg Parcialmente
estrutura metálica em aço 13.791,75 kg Sim

cobertura telha galvanizada ondulada 2.089,95 m² Sim, por 
similaridade

Fundação em concreto armado / Sapata 6,30 m³ Parcialmente
Superestrutura: lajes, vigas e pilares, inclui forma e 

escoramento
86,60 / 25,5 m² / m³ Não

Estrutura em aço em arco - vão de 30m 1.114,00 m²  Parcialmente
Estrutura em aço em arco - vão de 30m 1.114,00 m²  Sim

Telha metálica em chapa galvanizada 1.114,00 m²  Sim, por 
similaridade

Estrutura metálica em tesoura - vão de 12m 665,98 m²
i. Execução de reforço estrutural ou sv 

similar
Parcialmente Não

Estrutura metálica em tesoura - vão de 12m 665,98 m² Sim

Cobertura telha metálica 665,98 m² Sim, por 
similaridade

Cobertura com telha de alumínio 116,98 m²
Sim, por 

similaridade
Estrutura metálica em tesoura - vão de 5 a 6,5m 114,14 m² Sim

Estrutura metálica em tesoura - vão de 5 a 6,5m 114,14 m² Parcialmente

Fundação em concreto armado / Estaca a trado 16 / 80 m³ / m Parcialmente

Fundação em concreto armado / Estaca a trado 20,63 / 115 m³ / m Parcialmente

Superestrutura em concreto armado 7,86 m³ Não

Estrutura metálica -vão 5 a 6,5m 5428,57 kg Parcialmente

Estrutura metálica -vão 5 a 6,5m 5428,57 kg Sim

Telha metálica em chapa galvanizada 180 m² Sim, por 
similaridade

Não

1020180002070
retirada de telhas de amianto e instalação de telha 

isotérmica 
1.300,00 m² Sim

Engº Civil Juliano 
B. Machado

CONSTRUTORA 
REALIZA 

Engº Civil Juliano 
B. Machado

CONSTRUTORA 
REALIZA 

ii. Execução de vedações com placas 
cimentícias ou serviço similar

i. Execução de reforço estrutural ou sv 
similar

1020180002233

CHAVES E 
BORGES CONST. 

E EMPREEND. 
LTDA

Engº Civil Juliano 
B. Machado

1894/2013

ii. Execução de vedações com placas 
cimentícias ou serviço similar

ii. Execução de vedações com placas 
cimentícias ou serviço similar

i. Execução de reforço estrutural ou sv 
similar

Sim, por 
similaridade

Reforma de 
Edificação 

Projeto e 
Construção de 

Edificação

Construção de 
Quadra 

Poliesportiva 
Coberta

Sim, por 
similaridade

Sim, por 
similaridade

Não

Construção de 
Quadra não 

Coberta

SANTA HELISA 
ENGª E CONSTR.

Engº Civil Juliano 
B. Machado

ii. Execução de vedações com placas 
cimentícias ou serviço similar

Sim, por 
similaridade

Const. de 
Cobertura e 

Estrut. Metálica

CHAVES E 
BORGES CONST. 

E EMP.

Engº Civil Juliano 
B. Machado ii. Execução de vedações com placas 

cimentícias ou serviço similar
Sim, por 

similaridade

i. Exec. de reforço estrutural ou sv similar Não

SANTA HELISA 
ENGª E CONSTR.

Engº Civil Juliano 
B. Machado

220/2007 
Ampliação de 

Edificação

1885/2013

083/2011

i. Exec. de reforço estrutural ou sv similar

ii. Execução de vedações com placas 
cimentícias ou serviço similar

Sim, por 
similaridade

Não



Em complemento, é necessário reprisar o conteúdo do art. 30 da Lei 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. 

 
 

Análise do atendimento do requisito: “i. Execução de Reforço Estrutural ou serviço 
similar”: 

No caso da exigência “i. Execução de Reforço Estrutural ou serviço similar”, em que 
pese ter o profissional demonstrado experiência na execução de serviços com algum grau de 
similaridade: locação de obra, fundações, escoramento montagem e desforma de laje, estruturas 
de concreto armado e estruturas metálicas, tais serviços foram realizados em contexto de 
execução de obra e/ou reforma e ampliação de edificações. 

A similaridade, no caso do reforço estrutural não pode ser atestada pela execução de 
estruturas no contexto de execução de obra “nova” e/ou reforma e ampliação de 
edificações, pois a execução do reforço que se pretende contratar por meio do PE nº 23/2018 
possui particularidades técnicas e executivas distintas das usualmente existentes em obras de 
execução de estruturas, pois que se refere a intervenção em elementos estruturais em situação de 
risco / instabilidade. 

A execução do reforço estrutural exigirá cuidados, técnicas e habilidades distintas que, 
caso negligenciadas, pode colocar em risco a própria integridade dos elementos que se espera 
reforçar ou mesmo causar danos colaterais com implicações diversas: financeiras, alterações 
contratuais, apuração de responsabilidades, entre outros.  

Por esse motivo o Edital, abrigado pelo art. 30 da Lei 8.666/93, exigiu a demonstração de 
expertise em obras de reforço estrutural em contexto genérico que não restringiu a tipologia da 
obra.  

Além disso, visou resguardar não só os interesses do Contratante, no que tange à perfeita 
execução do objeto e integridade da edificação, mas também do futuro Contratado, no que tange 
à necessidade de consideração, pela experiência, de variáveis locais, e até mesmo da ponderação 
crítica das implicações das medidas projetadas, podendo, aliás, devendo, durante a execução, 
avaliar as soluções técnicas previstas e sugerir alterações executivas, caso a prudência assim 
recomende.  

Espera-se assim, por meio da exigência editalícia, que a prudência necessária seja 
resguardada por experiência(s) anterior(es) que, em regra, tem o condão de demonstrar 
especialização em área profissional com sensíveis particularidades técnicas. 
 

Análise do atendimento do requisito: “ii Execução de vedações com placas 
cimentícias ou serviço similar; 

 Conforme planilha, as CAT’s apresentadas demonstram experiência anterior 
compatível, por similaridade, com o serviço a ser executado, em cumprimento ao previsto no 
art. 30 e à garantia da ampla competitividade resguardada pelo inciso I, do §1º do art. 3 da Lei 
n° 8.666/93.  

 
6.2 REGISTRO OU INSCRIÇÃO PROFISSIONAL 



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. 
 

 
 
Da mesma maneira apontada na análise da qualificação técnica profissional, não é 

possível atestar a similaridade, no caso do requisito “i Execução de reforço estrutural ou 
similar”, pela execução de estruturas no contexto de execução de obra “nova” de edificação, 
conforme consta no ACT nº 1020180002233, ainda que a licitante tenha atendido aos requisitos 
no que se refere à exigência “ii. Execução de estrutura metálica com no mínimo 2.200 kg”. 
 
 
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 que, ainda que a proposta comercial não tenha 
apresentada a existência de óbices que impeçam a sua aceitação, infelizmente os requisitos 
de habilitação da proponente previstos para a Qualificação Técnico-Operacional não 
foram preenchidos no que tange a demonstração de experiência anterior em serviços ou 
obras civis de execução de reforço estrutural ou serviço similar. Por esse motivo, opinamos 
pela inabilitação da licitante. 

 
Sendo assim, caso o Ilmo. Sr. Pregoeiro vislumbre a necessidade de facultar à licitante a 

possibilidade de esclarecimentos neste aspecto, permaneço a disposição para contribuir com a 
continuidade da análise. 

 
Respeitosamente, 

Brasília, 07 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 

CAT Nº RESPONSÁVEL 
TÉCNICO

EMPRESA 
EXECUTORA

OBJETO DO ACT
SERVIÇO PERTINENTE AO ESCOPO DO ITEM 2 - REFORÇO 
ESTRUTURAL DAS LAJES E PLATIBANDAS DO CARTÓRIO 

ELEITORAL DO LAGO SUL
QTDE UND REQUISITO DE SIMILARIDADE

PRESTA-SE À  
ANÁLISE DA 

CAPACIDADE 
TÉCNICA 

OPERACIONAL ?

PRESTA-SE À  
COMPROVAÇÃO 
DA CAPACIDADE 

TÉCNICA 
OPERACIONAL ?

locação de obra 2.089,95 m² Parcialmente

fundação em concreto armado / estaca a trado 
(mecanizada) 32,38 / 380 m³ / m Parcialmente

estrutura em concreto armado 35,48 m³ Não

escoramento, montagem e desforma de laje em "U" 500,00 m² Não

estrutura metálica em aço 13.791,75 kg Parcialmente

estrutura metálica em aço 13.791,75 kg Sim

cobertura telha galvanizada ondulada 2.089,95 m² Não

Não

ii. Execução de estrutura metálica com 
no mínimo 2.200 kg

Sim

Não Não

1020180002233
Engº Civil 
Juliano B. 
Machado

CONSTRUTORA 
REALIZA 

Projeto e 
Construção de 

Edificação

i. Execução de reforço estrutural ou sv 
similar

1020180002070
Engº Civil 
Juliano B. 
Machado

CONSTRUTORA 
REALIZA 

Reforma de 
Edificação 

retirada de telhas de amianto e instalação de telha 
isotérmica 

1.300,00 m² ii. Execução de estrutura metálica com 
no mínimo 2.200 kg


