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Ana Letícia

De: Cpl [cpl-bounces@tre-df.gov.br] em nome de CPL [cpl@tre-
df.gov.br]

Enviado em: quarta-feira, 31 de outubro de 2018 15:32
Para: 'João Paulo Carneiro Rodrigues'; rbruno@tre-df.gov.br
Cc: cpl@tre-df.gov.br
Assunto: [Cpl] ENC:  RES:  RES: Solicitação de análise técnica e 

manifestação
Anexos: ADEQUAÇÕES DO ESTACIONAMENTO D - Orçamento 

Sintético.xlsx; ADEQUAÇÕES DO ESTACIONAMENTO D - 
Orçamento Analítico.xlsx; ATT00056.txt; Cronograma físico _ 
financeiro.xlsx; ATT00040.txt

Em tempo, anexo ainda o Cronograma físico financeiro apresentado posteriormente pela empresa. 
 
Atenciosamente, 
 
Kamila Alves 
Comissão de Licitações - CL 
 
De: Cpl [mailto:cpl-bounces@tre-df.gov.br] Em nome de CPL 
Enviada em: quarta-feira, 31 de outubro de 2018 15:27 
Para: 'João Paulo Carneiro Rodrigues'; rbruno@tre-df.gov.br 
Cc: cpl@tre-df.gov.br 
Assunto: [Cpl] RES: RES: Solicitação de análise técnica e manifestação 
 
À SENGE  
 
Senhor Chefe, 
 
Envio em anexo os documentos complementares enviados pela empresa CASA DO CONSTRUTOR E 
CONSTRUTORA REALIZA EIRELI, em resposta aos questionamentos enviados por essa 
SENGE.  
Solicitamos análise e manifestação o mais brevemente possível, haja vista que o pregão 
encontra-se aberto. 
 
Atenciosamente, 
 
Kamila Alves 
Comissão de Licitações - CL 
 
De: Cpl [mailto:cpl-bounces@tre-df.gov.br] Em nome de João Paulo Carneiro Rodrigues 
Enviada em: terça-feira, 30 de outubro de 2018 15:58 
Para: 'CPL'; 'Heraclito' 
Cc: rbruno@tre-df.gov.br; senge@tre-df.gov.br 
Assunto: [Cpl] RES: Solicitação de análise técnica e manifestação 
Prioridade: Alta 
 
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) e para a execução de reforço estrutural 
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no 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, 
 

Primeiramente, trata-se 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 (itens 1 e 2). 

 
i. Da Proposta Comercial: 

 
A proposta foi apresentada com o prazo de execução total de 84 (oitenta e quatro) dias para o item 

1, e 70 (setenta) dias para o item 2, contados a partir do recebimento da ordem de serviço. 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. 

 
A análise dos demais documentos apresentados se deu conforme o item 3.2.4 do Projeto Básico –

Modelo de Proposta: documentação técnica, abaixo transcrito: 
 

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; 
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; 
iv. Composição de Bonificações e Despesas Indiretas – BDI, conforme modelo do: Anexo 1.1.3 deste 
Projeto Básico; 
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  
 
ANEXO 2 – DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DO ITEM 2 - REFORÇO ESTRUTURAL DAS LAJES E 
PLATIBANDAS 
i. Carta de Apresentação da Proposta, conforme modelo do: Anexo 4 deste Projeto Básico; 
ii. Planilha Orçamentária / Orçamento Analítico, conforme modelo do: Anexo 2.1.1 deste Projeto 
Básico; 
iii. Cronograma Físico-Financeiro, conforme modelo do: Anexo 2.1.2 deste Projeto Básico ou de 
autoria da licitante conforme orientações do item 2.3 deste Projeto Básico, supracitado; 
iv. Composição de Bonificações e Despesas Indiretas – BDI, conforme modelo do: Anexo 2.1.3 deste 
Projeto Básico; 
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 

 
a. Planilha Orçamentária: 

 
Para o item 1, foi apresentado o valor global de R$ 250.221,10 (duzentos e cinquenta mil, duzentos 

e vinte e um reais e dez centavos), o que representa um desconto de 22,34% do valor estimado para a 
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licitação. Para o item 2, foi apresentado o valor global de R$ 189.918,48 (cento e oitenta e nove mil, 
novecentos e dezoito reais e quarenta e oito centavos), que representa o desconto de 11,48% do valor 
estimado para a licitação. 
 

b. Cronograma físico-financeiro: 
 

Foi apresentado um cronogramas físico-financeiro para cada item, porém não consta a descrição 
dos itens, quantidades e valores referentes a cada serviço. Com isso, sugere-se que a licitante promova 
a adequação destes cronogramas, indicando os serviços, quantitativos e valores de cada serviço, 
relacionados aos cronogramas apresentados, e em consonância com os prazos de execução 
informados.  
 

c. BDI: 
 

A taxa de BDI indicada na planilha orçamentária do item 1 foi 17,18%, enquanto que a do item 2 
foi de 20,49%. Porém, na proposta comercial foi demonstrada apenas a composição de BDI do item 1 
(adequações no estacionamento do Cartório Eleitoral do Lago Sul), indicando o valor adotado de 
20,49%, divergindo do apresentado pela planilha de orçamento analítico. Sendo assim, sugere-se que a 
licitante apresente a composição de BDI do item 2, além de promover a devida correção da 
composição do item 1. 
 

d. Composição de Encargos Sociais: 
 

Dentre os documentos enviados para análise da proposta comercial, não foram identificadas as 
composições dos encargos sociais. Por conseguinte, sugere-se que a licitante, dentro de um prazo 
estipulado, apresente estas composições. 
 

e. Composição de Custos Unitários: 
 

Dentre os documentos enviados para análise da proposta comercial, não foram identificadas as 
composições de custos unitários. Por conseguinte, sugere-se que a licitante, dentro de um prazo 
estipulado, apresente estas composições. 
 

Por conseguinte, submetemos as observações supracitadas à vossa elevada consideração para 
decisão que melhor couber diante dos fatos.  
 

Permanecemos à disposição. 

Brasília-DF, 30 de outubro de 2018.
 

Respeitosamente, 
 

RENATO WILLIAN BRUNO 
Analista Judiciário – Engº Civil 

Matrícula nº 1998 – CREA 70.896/D-PR 
Chefe da Seção de Engenharia 

 
 
 

JOÃO PAULO CARNEIRO RODRIGUES 
Analista Judiciário – Engº Eletricista 

Matrícula n° 2103 - CREA 21.768/D-DF 
Seção de Engenharia 
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De: CPL [mailto:cpl@tre-df.gov.br]  
Enviada em: segunda-feira, 29 de outubro de 2018 19:13 
Para: senge@tre-df.gov.br; rbruno@tre-df.gov.br; joao.rodrigues@tre-df.gov.br 
Cc: cpl@tre-df.gov.br 
Assunto: Solicitação de análise técnica e manifestação 
 
À SENGE 
 
Senhor Chefe, 
 
De ordem do Senhor Pregoeiro deste Tribunal, Heráclito Carlos Vieira Freitas, encaminho, 
em anexo, a Proposta de Preços e Anexos, bem como os Atestados de capacidade técnica 
apresentados no curso do Pregão Eletrônico nº. 23/2018 (contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de engenharia para adequações no estacionamento 
do Cartório Eleitoral do Lago Sul (item 1) e para a execução de reforço estrutural no cartório 
eleitoral do lago sul (item 2)) pela Empresa CASA DO CONSTRUTOR E CONSTRUTORA 
REALIZA EIRELI, solicitando análise e manifestação. 
 
Atenciosamente, 
 
Kamila Alves 
Comissão de Licitações/ TRE-DF 
Telefone: (61) 3048.4067/4232 
 


