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A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DA SUBSECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO 

DISTRITO FEDERAL, comunica aos interessados que após análise técnica das propostas 

de preços  proferidas pela Gerência de Orçamento de Obras da SEDF, chegou-se aos 

seguintes resultados: 1- INFRA ENGETH INFRA–ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E 

COMÉRCIO LTDA- A proponente apresentou as planilhas de estimativas de preços, 

Módulo I e Módulo II; o relatório de composições de custos unitários; os cronogramas 

físico-financeiros; a composição do BDI – Bonificações e Despesas Indiretas e 

Demonstrativo dos Encargos Sociais de Mão de Obra, atendendo às exigências dos itens 

8.1.6, 8.1.7 e 8.1.8, 8.1.9 e 8.1.10 do Edital de Licitação; Quanto ao relatório de 

composições de custos unitários a empresa não apresentou os itens referentes aos serviços: 

93572 – Encarregado Geral de Obras Com Encargos Complementares; 94295 – Mestre de 

Obras Com Encargos Complementares; 93565 - Engenheiro Civil de Obra Júnior Com 

Encargos Complementares; 88255 – Auxiliar Técnico de Engenharia Com Encargos 

Complementares; 88326 – Vigia Noturno Com Encargos Complementares; CPU 10.001 – 

Consumo de Água Concessionária (CAESB); CPU 10.002 – Consumo de Energia 

Concessionária (CEB). Contrariando o Edital, não atende a exigência do item 8.1.8 do 

Edital de Licitação. 2 – GM - ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - A 

proponente apresentou as planilhas de estimativas de preços, Módulo I e  Módulo II; o 

relatório de composições de custos unitários; os cronogramas físico-financeiros; a 

composição do BDI – Bonificações e Despesas Indiretas e Demonstrativo dos Encargos 

Sociais de Mão de Obra, atendendo às exigências dos itens 5.1.5, 5.1.6 e 5.1.7 do Edital de 

Licitação; Feita a conferência das operações aritméticas das planilhas, com base no critério 

de arredondamento de números decimais definido ao final da planilha da SEDF e o item 

8.1.3 do Edital de Licitação, foi encontrado erro de cálculos resultantes da discordância 

entre os preços unitários e o total parcial dos itens da planilha apresentada pela licitante. 

Sendo assim, o valor TOTAL GERAL da proposta da licitante deverá ser 

de R$3.630.873,26 (Três milhões, seiscentos e trinta mil, oitocentos e setenta e três reais e 

vinte e seis centavos). Ressaltamos que foi ofertado a empresa GM Engenharia a 

possibilidade de apresentação de proposta desempate na forma da Lei Complementar 

123/2006, e a mesma apresentou sua proposta de preços apenas sanando o erro constante no 

item 04.01.511.02 da planilha de preços não dando lance de desempate.  3 - GCE S/A - A 

proponente apresentou as planilhas de estimativas de preços, Módulo I e Módulo II; o 

relatório de composições de custos unitários; os cronogramas físico-financeiros; a 

composição do BDI – Bonificações e Despesas Indiretas e Demonstrativo dos Encargos 

Sociais de Mão de Obra, atendendo às exigências dos itens 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8, 8.1.9 e 8.1.10 

do Edital de Licitação. Quanto às planilhas de preços no item 04.01.511.02, código 83534 - 

SINAPI a unidade é m³, sendo que a quantidade deveria ser 19,13m³ (382,52m² x 0,05m = 

19,13m³) em vez de 382,52m², pois a composição do preço unitário do referido item código 

83534 - SINAPI a unidade é m³ (metro cúbico) e não m² (metro quadrado). Assim o valor 

total do item será R$ 429,06/m³ x 19,13m³ = R$ 8.225,51 (Oito mil, duzentos e vinte e 

cinco reais e cinquenta e um reais) e não R$ 164.475,94 (Cento e sessenta e quatro mil, 

quatrocentos e setenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), sendo uma diferença a 

maior de R$ 156.250,43 (Cento e cinquenta e seis reais, duzentos e cinquenta reais e 

quarenta e três centavos). Sendo assim, o valor TOTAL GERAL da proposta da licitante 

deverá ser de R$ 3.531.561,68 (Três milhões, quinhentos e trinta e um mil, quinhentos e 

sessenta e um reais e sessenta e oito centavos), após a conferência das operações 

aritméticas das planilhas com base no arredondamento de números decimais. A empresa 

GCE S/A foi a que apresentou o menor preço global, sendo a sua proposta a mais vantajosa 

para a administração. Os autos ficam com vistas franqueadas aos interessados. 
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