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PARECER TÉCNICO

Macson Mota Sá, Engenheiro Civil do município, registrado no CREA sob 1105022447-MA,

Engenheiro Civil da Prefeitura Municipal de PASTOS BONS - MA, neste ato exercem a função de

assessoria técnica da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal PASTOS BONS

- MA, para Contratação de Empresa para a realização dos Serviços de Recuperação de Estradas

Vicinais no município de Pastos Bons-MA.

Apresenta seu parecer e laudo técnico conforme segue:

Considerações preliminares:

Finalidade

O presente laudo tem a finalidade de julgar as PROPOSTAS DE PREÇOS das Licitantes em relação
ao ITEM n° 8 -

DA PROPOSTA

8.1. As licitantes deverão apresentar toda a Proposta de Preços no dia, hora e local citados no
preâmbulo deste Edital, em 01 (um) envelope lacrado, em cuja parte externa, além da razão social
e endereço, estejam escritos:

PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS-MA

Avenida Domingos Sertão n°1.000, Bairro São José- CENTRO- CEP 65.870-000
PASTOS BONS - MA

CONCORRÊNCIA N.° 002/2021
ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PREÇOS

8.2 - A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado

da licitante, em língua portuguesa, salvo quanto as expressões técnicas de uso corrente, sem

emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo

representante legal do licitante proponente, com  o seguinte conteúdo:

a) Número da Tomada e o nome ou razão social do proponente, número do CNPJ/MF, endereço

completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato.

b) Nome completo do responsável pela assinatura do contrato, profissão, número do CPF e
Carteira de Identidade e cargo na empresa.

c) Descrição detalhada dos serviços.

d) Preço unitário por Item e o global deverão ser expressos em Real, em algarismos e por extenso.
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vírgula, sendo considerado fixo e irreajustável

e) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de

sua apresentação.

f) PRAZO DE INICIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Imediato (até 03 dias), contados a partir

do recebimento da Nota de Pedido ou Empenho/Ordem de Execução de Serviços.

g) PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado conforme

dispositivos da Lei Federal n® 8.666/93.

h) LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Município de PASTOS BONS/MA, compreendendo

os locais, devidamente indicados pela Administração no Projeto que acompanha este Edital.

!) Carta - Proposta, no modelo do ANEXO II, do Edital, indicado em moeda corrente nacional,

expresso em algarismos e por extenso, inclusas todas as despesas necessárias a execução
completa do objeto ora licitado;

J) Planilha Orçamentaria, de acordo com o Projeto Básico (ANEXO I) do Edital, com preços
unitários, parciais e totais, obedecida a itenizaçao apresentada;

i) Composição de Custos Unitários, conforme itenizaçao da Planilha Orçamentaria, parte integrante

do Projeto Básico (ANEXO I - PROJETO BÁSICO - PLANILHAS) do Editai;

m) Planilha de Composição de Encargos Sociais, praticado pelo SINAPI - SISTEMA NACIONAL
DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUCAO CIVIL, no Maranhão;

n) Cronograma Físico-Financeiro, de acordo com o Projeto Básico (ANEXO I - PROJETO

BÁSICO - PLANILHAS) do Edital;

o) Composição analítica do BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) de acordo com a formula e

planilha abaixo;

Formula: BDI - [(1/(1-**

IMP))*(1+ADM)*(1+DEF)*(1+RIS)*(1+LB) -1] x 100,

onde:

IMP-

ADM =

DEF-

RIS =

impostos incidentes sobre o
despesas administrativas (central e
despesas financeiras e seguros
riscos e imprevistos
Lucro brutoLB
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COMPOSIGAO DO BDI

XXVoADM - administração central

EF = despesas financeiras e seguros xx%

xx%IS = risco e imprevistos

XX°/oB = lucro bruto

MP = Impostos sobre faturamento* xx%

xx%SS

xx%PIS

xx%COFINS

xx%BDI
**

* soma dos impostos (ISS, PIS,COFINS) ** formula

0.1) a licitante deverá apresentar a composição e  a memória de cálculo do BDI, conforme a formula;

0.2) a licitante que deixar de apresentar a composição e a memória de cálculo do BDI, na forma
exigida n a alínea "o.l" terá sua proposta desclassificada;

0.3) 0 BDI ofertado pela licitante não poderá ser superior ao disposto no projeto.

8.3 PLANILHA DE PREÇOS DO PROPONENTE e CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO -
compatíveis com os serviços, onde estejam claramente determinados os prazos de execução de
cada etapa e seus respectivos desembolsos, devendo tais documentos conter a assinatura do
RESPONSÁVEL TÉCNICOS (RT) (engenheiro civil ) e o número de seu registro no Conselho
Regional de Engenharia, Agronomia e Arquitetura - CREA, na forma do art. 14 da Lei no 5.194/66
e Resolução 282/83 do Conselho Federal de Engenharia, Agronomia e Arquitetura - CONFEA e
assinado sob carimbo do REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA;

PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS

TERRAPLANAGEM LTDA

CNPJ NM1.617.192/0001-67
Proposta de preços não apresenta memória de cálculo do BDI (item 8.2. “o”);
Ausência do Insumo E9093 na composição própria 01  - Administração de Obra;

Nestas condições, a empresa PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLANAGEM
LTDA, está DESCLASSIFICADA.

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE
DO MARANHÃO LTDA
CNPJ N° 63.420.590/0001-21

r
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Planilhas de Proposta de Preços com a impressão cortada o que impossibilita a visualização dos
valores totais:
Proposta de preços não apresenta memória de cálculo do BDI (item 8.2. “o”);

Nestas condições, a empresa COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE DO MARANHÃO
LTDA, está DESCLASSIFICADA.

MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO ErOCAÇÂÕ
ElRELl-EPP
CNPJ N°27.896.522/0001-70

Proposta de Preço não apresenta o prazo de validade (descumprimento do Item 8.2 alínea “e”);
Proposta de preços não apresenta memória de cálculo do BDI (item 8.2. “o”);
A proposta de preços apresentada pela empresa descaracterizou as composições próprias de
preço unitário de mobilização e desmobilização de equipamentos (insumo I8897);

Nestas condições, a empresa MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO  E LOCAÇÃO EIRELI - EPP, está
DESCLASSIFICADA.

CRISTAL SERVIÇOS E CONSTRUTORA
LTDA
CNPJ N° 21.185.927/Q0Q1-13

Proposta de preços não apresenta memória de cálculo do BDI (item 8.2. “o");
Em sua proposta de preços não definiu o regime tributário utilizado no calculo dos encargos
social, se DESONERADO ou NÃO DESONERADO. Assim como não demonstrou o valor
considerado nos mesmos;
Ausência do Insumo E9093 na composição própria 01  - Administração de Obra:
A empresa não apresentou as composições auxiliares;

Nestas condições, a empresa CRISTAL SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA, está
DESCLASSIFICADA.

J W SOUSA UMA EIRELI-EPP
CNPJ N° 08.672.027/0001-32

Á empresa cumpre as exigências do Edital ;

Nestas condições, a empresa J W SOUSA LIMA EIRELI-EPP, está CLASSIFICADA.

IRCON CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ N° 12.140.885/0001-03

Planilha orçamentaria apresentam os itens 4.4 e 5.6, correspondentes ao mesmo serviço
(compactação de aterros com 100% do procton normal, cod. 5502978) valores de preços unitários
diferentes:
Proposta de preços não apresenta memória de cálculo do BDI (item 8.2. “o”);
Em seu BDI, a empresa desobedece o acórdão 2622/2013 do TCU quanto ao percentual do lucro

(acima do máximo permitido 8,69%);
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Proposta de preços não apresenta memória de cálculo do BDI (item 8.2. “o”);
Em seu BDI, a empresa desobedece o acórdão 2622/2013 do TCU quanto ao percentual do lucro

(acima do máximo permitido 8,69%);
A empresa usou a tabela de encargos sociais SEM desoneração, quando o Projeto Básico de
encargos sociais e DESONERADO.
A empresa usou a composição de BDI, SEM desoneração, quando o Projeto Básico de BDI e
DESONERADO:

Nestas condições, a empresa IRCON CONSTRUÇÕES LTDA, está DESCLASSIFICADA.

CONSTRUTORA COSTA R LTDA-EPP
CNPJ N° 11.749.808/0001-92

Proposta de preços não apresenta memória de cálculo do BDI (item 8.2. “o”);
A empresa é Optante do Simples, a empresa descumpre Art 13 do §3° da LC 123 (contribuições
do Sistema S), corroborado pelo Art 240 CF; quando não zerou todos as contribuições do Sistema
S-SECON;
A proposta de preços apresentada pela empresa descaracterizou as composições próprias de
preço unitário de mobilização e desmobilização de equipamentos (insumo 18897);

Nestas condições, a empresa CONSTRUTORA COSTA R LTDA-EPP, está DESCLASSIFICADA.

CIRCULO ENGENHARIA LTDA
CNPJ N® 03.258.232/0001-32

Proposta de preços não apresenta memória de cálculo do BDI (item 8.2. “o”);
A proposta de preços apresentada pela empresa descaracteriza a composição de preços da obra
onde a mesma usou o insumo diferente (deixou de usar o cod. E9093)i
A proposta de preços apresentada pela empresa descaracterizou as composições próprias de
preço unitário (insumo E9093) para a administração: e a de mobilização e desmobilização de
equipamentos (insumo 18897);

Nestas condições, a empresa CIRCULO ENGENHARIA LTDA, está DESCLASSIFICADA.

ENCERRAMENTO

Este signatário apresenta o presente trabalho concluído, constando de 06 folhas digitadas de um
só lado, todas rubricadas, exceto esta última, que segue devidamente datada e assinada,
colocando-se a "disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

PASTOS BONS - MA, 20 de abril de 2022.

M^Câ^OTA SÁ
Engenheiro Civil da P^feitura de Pastos Bons - MA

CREA MA 1105022447-MA


