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Parecer do Julgamento das Propostas da Concorrência 02/2021 

 

(Processo Administrativo 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 tipo 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, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus 
anexos, com orçamento estimado em R$ 8.219.714,20 (oito milhões, duzentos e dezenove mil e 
setecentos e quatorze reais e vinte centavos). 
 

DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

Conforme julgamento em estrita observância ao contido no instrumento editalício, quanto 
aos quesitos gerais, esclarece-se que foi ATENDIDO o item 8.1 do Edital e subitens por ambas as 
empresas, referente à entrega da proposta de preço em conformidade aos anexos relacionados 
a ela: Anexo III (modelo de planilha de custos e formação de preços); Anexo IV (modelo de 
composição do BDI); Anexo V (modelo de cronograma físico-financeiro) e Anexo VIII do Edital 
(modelo de proposta). 

Foi ATENDIDO também o item “10 – Do julgamento das propostas” do Edital e subitens, 
quando aplicáveis, referente aos critérios de aceitabilidade da proposta de preço, por ambas as 
empresas. 

Os preços finais apresentados foram: 

1) GCE S/A: R$ 7.890.728,26; e 

2) ENGEMIL: R$ 8.055.383,81. 

Ambos os preços estão abaixo do preço máximo fixado pela Caixa de Construções de Casas 
para o Pessoal da Marinha, que foi de R$ 8.219.714,20. 

Ressalta-se que nenhuma das licitantes está enquadrada como ME ou EPP (microempresas, 
empresas de pequeno porte) e, portanto, não houve necessidade de prioridade no processo de 
julgamento ou ordenação das propostas em ordem crescente de preços para análise e desempa-
tes (previsto no item 10 – Do julgamento das propostas do Edital). 

Esclarece-se que não foi aplicável nenhuma hipótese de desclassificação de propostas 
(subitem 10.12 do Edital e suas alíneas/subalíneas). 

Portanto, após a análise técnica realizada, esclarece-se que as duas propostas, da empresa 
GCE SA e da empresa ENGEMIL, atenderam aos requisitos editalícios pertinentes, conforme 
critérios da Concorrência nº 02/2021. 
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Após a classificação, foi verificado que a proposta de preço apresentada pela empresa “GCE 
SA” apresentou o menor valor global entre as duas propostas analisadas e classificadas – sendo, 
assim, vencedora do certame. 

 Ressalta-se que a análise referente aos itens técnicos das propostas (contidos nos itens 

“8 - Da proposta” e “10 – Do julgamento das propostas” do Edital da Concorrência nº 02/2021) 

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”. 

 

 

Rio de Janeiro, RJ, em 17 de fevereiro de 2022. 

 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES 


