
CAIXA DE CONSTRUÇÕES DE CASAS PARA O PESSOAL DA MARINHA

Parecer da Habilitação da Concorrência 02/2021
Habilitação jurídica, econômico-financeira e técnica

(Processo Administra vo n° 63997.004389/2021-40)

OBJETO: O  objeto  da  presente  licitação  é  a  escolha  da  proposta  mais  vantajosa  para  a
contratação de  empresa  de  engenharia para  a  construção de  28  (vinte  e  oito)  unidades
habitacionais unifamiliares, do po casas térreas, de 70,00 m² cada, perfazendo um total de
1.960,00 m² de área construída e 4.032,00 m² de área de implantação (cada casa erigida em
um lote de 144,00 m²), nas seguintes localidades de Brasília-DF, região do Guará II, Quadra 54:
Conjunto J, CEP 71071-220, Lotes 06, 07, 08, 09, 10, 15, 16, 17, 18, 19 e 20; Conjunto K, CEP
71071-222, Lotes 05, 06, 07; 08, 09, 10, 15, 16, 17, 18, 19, e 20; e Conjunto L, CEP 71071-224,
Lotes 05, 06, 16, 18 e 20, conforme condições, quan dades e exigências estabelecidas neste
Edital e seus anexos, com orçamento es mado em R$ 8.219.714,20 (oito milhões, duzentos e
dezenove mil e setecentos e quatorze reais e vinte centavos).

DA HABILITAÇÃO

Conforme julgamento em estrita observância ao con do no instrumento editalício, foram
HABILITADAS as seguintes empresas:

1) ENGEMIL; e
2) GCE S/A.

Foram INABILITADAS as seguintes empresas, pelas razões expostas na sequência:

1) UNIK:  não apresentou documentos comprobatórios para a execução de  estaca
hélice con nua, dentro do subitem  7.7  do Edital, suas alíneas e subalíneas. Ainda, dos cinco
atestados apresentados pela  empresa,  quatro  deles  foram desconsiderados por  terem sido
emi dos por ela mesma, contrariando a alínea  7.7.13 do Edital, onde consta que “não serão
aceitos atestados emi dos pela própria licitante”;

2) MR  PINHO:  não  apresentou  documentos  comprobatórios  que  pudessem  ser
aceitos para a execução de área construída residencial, dentro do subitem 7.7 do Edital, suas
alíneas  e  subalíneas.  Foi  apresentado  um  único  atestado  pela  empresa  que,  embora
apresentasse área construída residencial  suficiente para a comprovação,  foi  desconsiderado
por ter sido emi do pela própria licitante, contrariando a alínea 7.7.13 do Edital, onde consta
que “não serão aceitos atestados emi dos pela própria licitante”; e

3) ÁGUIA  PRUMO  REAL  CONSTRUÇÕES  LTDA:  não  foram  anexados  quaisquer
documentos  referentes  ao subitem  7.7,  suas  alíneas  e  subalíneas;  não foram anexadas  as
Declarações rela vas às alíneas 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, e 7.1.7; não anexou documento
referente à alínea 7.6.1 do Edital. 

Reitera-se que demais itens não mencionados acima foram atendidos pelas empresas
citadas.
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Ressalta-se  que  a  análise  referente  aos  itens  de  habilitação  técnica  (subitem  “7.7
Qualificação Técnica”  do Edital, suas alíneas e subalíneas) baseou-se no parecer técnico dos
membros da área de Engenharia e Arquitetura, que foi anexado aos autos do processo.

DA DIVULGAÇÃO

Este parecer será disponibilizado no site da CCCPM, no menu “Licitações 2021”.

Rio de Janeiro, RJ, em 24 de janeiro de 2022.

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES
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