
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 LINS ENGENHARIA 

LTDA, inscrita sob o CNPJ n° 05.420.665/0001-78, endereço QE 34 Conjunto O Lote 08 – 
Guará II – Brasília - DF, referente ao 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, neste compêndio, apresentamos somente a análise da proposta comercial. 
Em paralelo será realizada a análise da habilitação e, oportunamente, encaminhada à vossa D. 
apreciação. 

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. 

A Carta de Apresentação da Proposta apresenta todos os requisitos elencados no modelo 
de referência do Anexo IV do Projeto Básico, e informa que o preço global da proposta é de R$ 
196.651,00 (cento e noventa e seis mil e seiscentos e cinqüenta e um reais), possuindo coerência 
com o valor  

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. 

Foram detectadas as seguintes inconsistências: 
 



1) A carta de apresentação da proposta não deixa claro se refere-se ao item 1 – 
Estacionamento, ou item 2 – Reforço Estrutural. Muito provavelmente a 
inconsistência deu-se durante os procedimentos de reapresentação da proposta 
somente para o item 2, pois a licitante concorreu inicialmente para os dois itens do 
certame.  
A inconsistência não prejudica a análise, pois o preço global informado faz 
alusão aos demais documentos que integram a proposta, para os quais consta a 
informação de referirem-se ao Reforço Estrutural.  
 

2) Há divergência do prazo de execução informado na Carta de Apresentação da 
Proposta, qual seja: 90 (noventa) dias, e o cronograma físico-financeiro detalhado por 
semanas apresentado, que contempla serviços distribuídos somente ao longo de 10 
semanas, que corresponde a 70 (setenta) dias corridos, já que adota o formato do 
modelo constante do Edital. 
Dessa maneira, submetemos à análise do Ilmo. Sr. Pregoeiro a possibilidade de 
esclarecimento, a título de diligência, sobre qual o prazo de execução que será, de 
fato, consignado em sua proposta: 
90 (noventa) dias, para corresponder à informação constante da Carta de 
Apresentação; ou 
70 (setenta) dias corridos, para corresponder à informação constante do cronograma 
físico-financeiro apresentado. 

 
 

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; 
Da mesma forma que anteriormente apontado, a proponente deverá esclarecer, a título de 

diligência, qual o prazo de execução pretendido: 90 ou 70 dias corridos, e apresentar o 
detalhamento do cronograma com subdivisão semanal para o prazo que for definido em sua 
proposta. 

Se o prazo de execução for de 70 dias corridos, a análise do cronograma físico-financeiro 
apresentado demonstrou adequação técnica e coerência, tendo o mesmo sido produzido a partir 
do modelo constante do anexo 2.1.2. 

Contudo, não consta no documento apresentado a descrição dos itens, quantidades e 
valores referentes a cada serviço, mas tão somente a distribuição das atividades ao longo das 10 
semanas conforme modelo constante do anexo 2.1.2. Provavelmente a falha se deu no momento 
de criação do arquivo pdf encaminhado. 

Dessa maneira, em complemento ao esclarecimento, a título de diligência complementar, 
em que a licitante deverá definir seu prazo de execução: 70 ou 90 dias, sugere-se que a licitante 
promova a adequação do cronograma que, de fato, integrará sua proposta, para que o documento 
apresente em suas colunas à esquerda: a descrição, quantitativos e valores de cada serviço, 
relacionados aos cronogramas apresentados, e em consonância com o modelo constante do 
Edital. 

 
iv. Composição de Bonificações e Despesas Indiretas – BDI, conforme modelo do: 

 Anexo 1.1.3 deste Projeto Básico;  
Não foram 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; 
Inicialmente solicitamos escusas por não ter, na analise anterior, apontado para a não 

apresentação das composições de encargos sociais. Sendo assim, deverá a proponente apresentar 
sua composição de encargos sociais indicando qual o percentual total e de cada item que integra 



sua composição, se for o caso, conforme modelos referenciais citados no item 3.2.4 do Projeto 
Básico, 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. 
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 38,81% acima do 

limite mínimo de exequibilidade estabelecido na alínea “a)” do § 1º  do inciso II do art. 48, e  
30,93 % 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: 
 

VALOR ESTIMADO 214.557,29R$   Variação acima do limite

VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE 196.651,00R$   

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)

38,81%

30,93%



 
 

 
 
A análise demonstrou que os valores previstos atendem aos requisitos técnicos e legais, 

pois os mesmos encontram-se variando entre -9,86 a 38,53 % em relação aos mínimos 
referenciais publicados pelo SINAPI. 

No que tange à exeqüibilidade dos valores abaixo dos mínimos referenciais, é importante 
ressaltar que o valor da remuneração é função de variáveis específicas da operação das 
empresas, já que depende de fatores, como por exemplo, a quantidade de faltas ao serviço, 
licenças paternidade, entre outros aspectos relacionados à implicação dos encargos sociais que 
foram informados considerados, nos valores contidos na proposta e analisados. 

Ante o exposto, não tendo sido verificada a existência de inadequações que impeçam 
a aceitação da proposta comercial, exceto: 

 à relacionada à necessidade de esclarecimento quanto ao prazo de execução, se 70 ou 
90; 
 à relacionada à adequação do cronograma conforme o prazo a ser considerado, se 70 
ou 90, bem como a necessidade de adequação na apresentação do documento para que a 
descrição, quantitativos e valores dos serviços constem nas colunas à esquerda do 
documento; e 
 à necessidade de apresentação da composição de encargos sociais adotada. 
 
Opinamos pela exeqüibilidade da proposta comercial e do cumprimento dos 

requisitos exigidos. 
 
 

 
Respeitosamente, 

Brasília, 09 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 

Código Insumo: Mão-de-Obra Custo Unit Licitante Custo Unit SINAPI Variação
 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 21,86 15,78 38,53%
882710 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 17,96 18,01 -0,28%

88315 PROFISSIONAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 17,86 17,91 -0,28%
 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 15 16,64 -9,86%
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 17,96 18,01 -0,28%

 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 13,5 14,34 -5,86%
 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 9,88 9,93 -0,50%
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 13,19 13,24 -0,38%


