
®

®

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXuNA DO PARA

CNPJ  N°. 83.268.011/0001-84

PARECER TECNICO N° 23-05-2022
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1.   APRESENTACAO

OBJETO:  CONTRATAQAO  DE  EMPRESA  DE  ENGENHARIA  PARA  CONSTRUCAO  DA

pRAeA  DE ALiMENTAeAO  NO  cANTEiRO  EM  FRENTE A PRA?A  DA  BiBLiA,  visANDO

ATENDER AS  NECESSIDADES  DA SECRETARIA  MUNICIPAL  DE OBRAS  DO  MUNIcipIO

DE IPIXUNA DO PARA,  EM CONFORMIDADE COM 0 PROJETO BASICO,  PLANILHA

ORCAMENTARIA,  CRONOGRAMA FISICO-FINACEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO.

PROCESSO LICITAT6RIO: 0009/2022-TP                        MODALIDADE: Tomada de preeos

VALOR pROpOsTO PELA ADMiNlsTRAeAO:  R$ 687.027,84

2.   OBJETIVO

Foi  encaminhada  para  analise  a  proposta  da  empresa  TEMAX  CONSTRUTORA

LTDA. -CNPJ: 44.427.593/0001-42, referente ao certame.

Para efeito de analise do valor global da proposta apresentada, serao obedecidos os

crit6rios  de  inexequibilidade  estabelecidos  pela  Lei  8.666/1993  e  inabilitaQao  do  edital  do

certame. Assim, tern-se que:

a)  A proposta  apresentada  possui valor inferior ao  limite  estabelecido  (valor ongado  pela

administraeao), em obediencia ao disposto no inciso 11 do art. 48 da Lei 8.666/1993.

b)  Haja  vista  que  o  valor  global  apresentado  esta  inferior  ao  limite  estabelecido  pela

administracao  e  superior  ao  valor  considerado  inexequivel,  tern-se  que  a  proposta

esta apta a ser analisada conforme segue.

3.   AN^LISE

Sobre a proposta apresentada pela empresa TEMAX CONSTRUTORA LTDA., faz-se

as seguintes considerae6es, conforme o edital deste certame:
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0  valor  desta  proposta  6  de  R$  684.073,87  (seiscentos  e  oitenta  e  quatro  mil  e

setenta e tr6s reais e oitenta e sete centavos). 0 valor desta proposta corresponde a 99,57%

do valor global da planilha base e possui  BDl  igual a 25,00% sem desoneragao dos encargos

sobre a mao-de-obra.

3.1. PLANILHA ORCAMENTARIA:

Todos   os   valores   unitarios   adotados   neste   orcamento   estao   menores   que   os

estimados na planilha base, e superiores ao considerado inexequivel.

3.2. COMPOSICAO DA TAXA DE BONIFICACAO DE DESPESAS INDIRETAS (BDl):

Os  percentuais  adotados  para  a  composieao  da  taxa  de  BDl  referentes  estao  em

conformidade    com    os    limites    estabelecidos    pelo    edital,    onde    previa    25,00°/o    (sem

desoneragao) e o apresentado pela empresa sendo de 25,00% (sem desoneraeao).

3.3. colviposic6Es DE pREeos uNiTARIOs (cpu):

As composic6es guardam compatibilidade com os preeos apresentados na planilha

or9amentaria.

3.4. CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO:

0 Cronograma fl'sico-financeiro es fa de acordo com o proposto pela administraeao

4.   CONCLUSAO

Conclui-se  que,  a  proposta  apresentada  para  o  objeto  do  certame,  no  valor  de  R$

684.073,87   (seiscentos   e   ojtenta   e   quatro   mil   e   setenta   e  ties   reais  e  oitenta   e  s`ete

centavos),       pela      empresa      TEIVIAX      CONSTRUTORA      LTDA.,       encontra-se      EIVI

CONFORMIDADE com as condic6es estabelecidas pelo edital e seus anexos,  em  relagao a
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Planilha  Orgamentaria,  Composieao  da  taxa  de  Bonificagao  de  Despesas  lndiretas  (BDl),

Composie6es de Pregos Unitarios (CPU) e Cronograma FI'sico-Financeiro.

Dessa  forma,  retomo  este  parecer a  comissao  permanente  de  licitagao  (CPL)  para

devida tomada de decisao.

Ipixuna do Para (PA), 23 de maio de 2022.

CREA/pA3i5tes6G932

Alice Catarina Oliveira de Morais
Engenheira Civil

CREA-PA 151.686.693-2
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