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NOTA TÉCNICA Nº 033/2018-DIPRO/CODHAB/DF 

 

Brasília, 08 de Agosto de 2018. 

 

 

Referência: Concorrência nº 007/2018 – Execução de Obra de uma Unidade Básica de Saúde 
 

Assunto: Análise das Planilhas Orçamentárias 

 

 

a) Objetivo: 
 

Analisar Planilha Orçamentária da empresa vencedora da Concorrência nº 007/2018 – Execução de Obra de uma 

Unidade Básica de Saúde. 

 

b) Análise: 
 

A análise foi realizada em função do solicitado no item 06, subitem 6.1.3 e 6.11, do Edital de Concorrência nº 

007/2018 – Execução de Obra de uma Unidade Básica de Saúde, que diz: 

”6. DA PROPOSTA DE PREÇOS (Envelope nº 02): 
 

6.1.3. Ser apresentada Planilha Orçamentária detalhada constando os custos unitários sintéticos e a 

discriminação de sua composição em mão de obra, material e equipamento que justifiquem o valor global 

proposto discriminado os Benefícios e Despesas Indiretas-BDI e computar todos os custos necessários a todos os 

impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, despesa cartorárias, taxas, fretes, seguros, 

deslocamentos de pessoal, quaisquer outras taxas, custas ou emolumentos que incidam ou venham a incidir 

sobre a obra e demais serviços constantes no Anexo I.c do Projeto Básico, Anexo I deste Edital; 

 

6.11. A Contratada não poderá apresentar preço unitário e global superiores àqueles constantes da Planilha 

Orçamentária elaborada pela Contratante. 

Em relação às Planilhas Orçamentárias, foram verificados os serviços e preços constantes nesta Planilha e 

comparados aos serviços do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), 

utilizados na confecção da Planilha elaborada pela Contratante. 

Foram também, verificadas as Composições Unitárias de Preço dos serviços constantes na Planilha Orçamentária 

da empresa vencedora, e que serão executados na construção da Unidade Básica de Saúde. 

c) Conclusão: 
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Após análise da Planilha Orçamentária da empresa vencedora “SANECON – Saneamento e Construção 

Civil Eireli.”, foram constatados preços unitários superiores ao da Planilha referência confeccionada pela 

Contratante, conforme abaixo demonstrado, o que contraria o Item nº 6.11 do Edital. 
 

 

 

 

 

Passou-se a analisar a Planilha Orçamentária da empresa “Seta Construtora Ltda.”, segunda colocada, 

onde foi verificado que não estavam anexadas as Composições Unitárias de Preços, conforme o exigido no item 

6.1.3 do Edital. 
 

Passou-se a analisar a Planilha Orçamentária da empresa “Primecon Construtora Ltda.”, terceira 

colocada, e foi verificado que a empresa cumpriu o que é exigido nos itens 6.1.3 e 6.11 do Edital, com preços 

unitários menores que o da Planilha da Contratante e com as Composições Unitárias de Preços anexadas. 

 

Sendo assim, concluo que a empresa “Primecon Construtora Ltda”, cumpriu o que é exigido nos itens  

6.1.3 e 6.11 do Edital da Concorrência nº 007/2018, o que a torna sua proposta com vencedora do certame. 

 

 

Agostinho Tosto Neto 

 

Assessor Sênior 

GEPHAB/DIPRO/CODHAB/DF 

 

 


