
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAC6ES -CPL

ATA DE |ULGAMENTO DAS PROPOSTAS

Processo Administrativo n°: 0002/2022-TP
Modalidade: Tomada de Pregos
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE TORRES
E  BASE  PARA  CAIXA  D'AGUA, VISANDO  ATENDER AS  NECESSIDADES  DA  SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE, AGUA E URBANISM0 DO MUNICIPIO DE IPIXUNA
DO PARA, CONFORME PLANILHAS.

Aos vinte e tres dias do mss de margo de dois mil e vinte e dois, as oito horas, reuniram-
se no Departamento de Licitag6es e Contratos do Municipio de lpixuna do Para, Estado do
Pars,  a  Comissao  Permanente  de  Licitag5es,  instituida  por  interm6dio  da  Portaria  n°
2435/2021-GP,  de  13  de  setembro  de  2021,  para  registro  do  resultado  da  analise  e
julgamento da proposta de menor valor do processo em ep{grafe.

1.   DO RELAT6RIO

Na data de 17 de margo de 2022, foram abertos os envelopes n° 02 contendo as propostas
de pregos e planilhas das participantes habilitadas, mos termos do Edital n° 0002/2022-
TP. Foram registradas as seguintes propostas:

EMPRESA VALOR DA PROPOSTA

CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI -
R$ 429.184,44

EPP

MC2 SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI R$ 585.608,83

WSM COMERCIO E SERVICO EIRELI -EPP R$ 484.491,90

Ato continuo, foi aberto vista ao engenheiro civil do municipio para analise.
Na data de 22 de margo de 2022, foi entregue o parecer t6cnico do engenheiro civil do
municipio, Madaleno Freitas Filipe, inscrito no CREA/PA nQ  150154034-3, procedendo-
se, na presente data, ao julgamento.

2.   DO PARECERTECNICO

0  parecer t6cnico lavrado pelo  engenheiro  civil manifestou-se da seguinte maneira, in
verbis:

``Ap6s .afialise  da  proposta  orgamentaria  apresentada  pela

empresa CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI, foi observado

que em sua Coinposigao de Bonificagao e Despesas lndiretas
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(BDI), a empresa considerou o valor de ISS - Imposto Sobre
Servigo  -  no  valor  de  4,50/o,  quando  a  Lei  Complementar
Municipal nQ  001/2017, de  27 de setembro de 2017 e a Lei
Complementar Municipal nQ 166, de 09 de Dezembro de 2005
- C6digo Tributario Municipal - a tributagao 6 de 5% sobre
todo servigo prestado, isto 6, sobre 500/o do valor orgado em
planilha, haja vista que, para a tipologia da obra (construgao
de edificio), consideram-se 500/o de materials e 500/o de mao
de obra. Portanto, a tributagao de ISS correta seria de 2,5% do
valor total proposto, estando a empresa cobrando imposto de
maneira indevida.
Tamb6m  foi  verificado  que  a  planilha  de  composigao  de
pregos  apresenta  erros,  onde  constatou-se  a  variagao  de
valores  para  mesmos  servig©s,  mao  de  obra  e  insumos  e  a
desconformidade  com  o  que  exige  a  tomada  de  pregos  do
Objeto. "

Observa-se que na analise t6cnica do engenheiro civil, o mesmo apontou inconsistencias
na proposta da participante CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI.
Ato continuo, bas.sou-se ao julgamento.

3.   DO |ULdAMENT0

Inicialmente, a Comissao levantou a questao dos erros, os quais foram apontados pelo
engenheiro   civil  .e  se   seriam  ensejadores   de  desclassificagao.   De  tal   forma,   foram
analisados os termos do edital.
0 Edital n° 0002/2022 -TP, em seu item 38, estabelece:

38. S6 serao aceitas propostas em moeda nacional, ou seja, em
Real (RS), em algarismos arabicos e, de preferencia, tamb6m
por    extenso,    prevalecendo    este    tiltimo,    em    caso    de
divergencia,    desprezando-se    qualquer    valor    al6m    dos
centavos.
a)    A    COMPOSICAO    DE    CUSTOS    UNITARIOS:    Deve    ser
apresentada   por   todas   as   licitantes,   juntamente   com   a
proposta     comercial,     constando     obrigatoriamente     os
quantitativos de material e mao-de- obra observando-se os
pisos   salariais   das   categorias   envolvidas,   bern   como   os
percentuais   adotados   para   os   Encargos   Sociais   e   BDI
(Bonificagao e Despesas Indiretas);
b) A COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIs deve constar todos
os itens que a comp6em, com seus respectivos percentuais;
c) A COMPOSICAO DE BDI (Bonificagao e Despesas Indiretas)
deve  constar  todos  os  itens  que  a  comp6em,  com  seus
respectivos percentuais;

Com efeito, objetivando seguir o que consta no edital do processo, e diante do parecer
t6cnico  supratranscrito,  que  subsidia  o julgamento  final  da  Comissao,  esta  decide  por
desclassificar  a  proposta  de  menor  valor,  apresentada  pela empresa  CONSTRUTORA
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NORTE  ALFA  EIRELI,  pois  apresenta  inconsistencias  que  constituem  vicio  insanavel
passivel de desclassificagao.

Dessa forma, sera enviada para analise de parecer t6cnico, a segunda proposta classificada
de menor valor.

Nada mais havendo a constar, foi lavrada a presente Ata, assinada pelos membros abaixo
identificados.

Ipixuna do Pars, 23 de margo de 2022.
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