O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) por meio da
Comissão Especial de Licitação, torna público aos interessados o resultado do julgamento de
Propostas de preços na Concorrência Pública nº 001/2017, que tem como objeto contratação de
empresa especializada na execução da obra de construção da Central de Logística e Apoio do
Prevfogo, na sede do Ibama em Brasília - DF, conforme segue:
Propostas analisadas:
1) MTD ENGENHARIA LTDA, CNPJ Nº 00.615.328/0001-12;
2) GCE S/A, CNPJ Nº 05.275.229/0001-52.
Em análise técnica dos envelopes referentes às propostas de preços das empresas, estão em
conformidade com o Art. 48, § 1º, “b”, Lei 8666 referente a concorrência 001/2017, realizamos
análise técnica, conforme segue:
1. Valor das propostas
EMPRESAS

CNPJ

PROPOSTAS OFERTADAS

MTD ENGENHARIA LTDA

00.615.328/0001-12

R$ 7.887.913,55

GCE S/A

05.275.229/0001-52

R$ 8.779.179,06

2. PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
EMPRESAS

BDI %

MTD ENGENHARIA LTDA

27,77

GCE S/A

27,77

Em relação ao BDI, os valores apresentados pelas empresas é o mesmo valor aplicado na
fórmula contida no Edital.
3. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Foram analisadas as planilhas apresentadas pelas empresas, e segue abaixo análise quanto às
especificações do Edital.
MTD ENGENHARIA LTDA – Quanto aos quantitativoas apresentados na planilha orçamentária, os
itens estão em conformidade.
GCE S/A - Quanto aos quantitativoas apresentados na planilha orçamentária, os itens estão em

conformidade.
4. COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TODOS OS ITENS DA
PLANILHA
4.1 PISO SALARIAL (H/H)
Foi realizada a análise do piso salarial de todos os profissionais de acordo com a Tabela
SINAPI de 2017.
4.2 DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS.
Foi realizada a análise das composições de custos unitários, onde todas as empresas
apresentaram conformidades nos detalhamentos das respectivas composições.
5. CONCLUSÃO
Diante da análise das Propostas de Preços, conclui-se que:
As propostas apresentadas pelas empresas MTD ENGENHARIA LTDA e CGE S/A estão em
conformidade com o edital e as especificações do Projeto Executivo, porém a empresa que
apresentou menor preço, foi a MTD ENGENHARIA LTDA com o valor de R$ 7.887.913,55 (sete
milhões, oitocentos e oitenta e sete mil e novecentos e treze reais e cinquenta e cinco centavos)
plenamente executáveis, apta a suportar todos os custos e obrigações para execução da obra.

