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Santa lzabel do Pará - Pará, 24 de agosto

PARECER DE ANALISE - TOMADA DE PREçO

de

No

00412022

Modalidade de Licitação: Tomada de Preço No 00412022

Tipo de Licitação: Menor Preço global.

Gritério de julgamento: Menor Preço Global

Orgão Responsável: Prefeitura Municipal de Santa lzabel do Pará

Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCA DE

IDOSOS, NO MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO PARA.

EMPRESAS

PROPOSTA:

CLASSIFICADAS PARA APRESENTAÇÃO DE

. AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.250.51710001-09

A Prefeitura Municipal de Santa lzabel do Pará estimou o valor global

deste certame em R$ 1.109.468,33 (um milhão, cento e nove mil, quatrocentos

sessenta e oito reais e trinta e três centavos).

ANÁLISE DA PROPOSTA APRESENTADA PELA EMPRESA:

Para efeito de análise do valor global da proposta apresentada, serão

obedecidos os critérios de inexequibilidade estabelecidos pela Lei 8,666/1993.

Assim, tem-se que:

1) A proposta apresentada possui valor inferior ao limite estabelecido

(valor orçado pela administraçáo), em obediência ao disposto no

inciso ll do art. 48 da Lei 8.666i1993.

2) A proposta possui valor superior a70o/o do orçamento base conforme

prescreve a alínea "b" do § 1o do art.48 da Lei 8.666/1993.
MARUZA NORONHA BAPTISTA Assinadodefonnadio.tôl por[4AnuzA

AMORAS:45874255249

End. Av. Nazaré nu 272 EdiÍicio Clube de Engenharia sala 303-305, Bairro Nazaré CEP: 66035-115
Belém/PA. Contato (91) 3355'0080/0070

1

óilt%'§\t 
',t-\

il: I nn "d



MNBAMoRAsPRoJEToS,FISCALTZA1A?EcoNSULToRIÁ
cNPJ 13,464.954/0001-05

3) Haja vista que o valor global

estabelecido pela administração

inexequível, é Possível afirmar

analisada conforme segue.

proposto está inferior ao I

e superior ao valor considerado

que a proposta está aPta a ser

segue a análise da proposta da empresa AOKI & souzA

ENGENHARIA LTDA e faz-se as seguintes considerações, conforme o edital

deste certame:

O valor desta proposta e de R$ 1.095.367,79 (um milhão, noventa e

cinco mil, trezentos e sessenta e sete reais e setenta e nove centavos),

correspondente a98,73o/o do valor global da planilha base e possui BDI igual a

22,47o/o.

1. Planilha de Preços Unitários:

1.1. Os valores unitários com BDI estão menores que os estimados na

planilha base, e superiores ao considerado inexequível.

2. Composição da taxa de Bonificação de Despesas lndiretas (BDl):

2.1, Os percentuais adotados para a composição da taxa de BDI

referentes estão em conformidade com os limites estabelecidos no

acórdão No 262212013 do Tribunal de contas da união (Tcu).

3. Composições de Preços Unitários:

3.1. As composições guardam compatibilidade com os preÇos

apresentados na planilha orçamentária.

4. Cronograma Físico-Financeiro:

4.1. O Cronograma físico-financeiro está de acordo com o proposto

pela administração.
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CONCLUSÃO:

Diante do exposto conclui-se que:

A única proposta apresentada, da empresa AoKl & souzA
ENGENHARIA LTDA, no valor de Rg 1.095.367,7g (um milhão, noventa e cinco
mil, trezentos e sessenta e sete reais e setenta e nove centavos).

Considerando que a referida proposta se encontra em conformidade com
as leis vigentes e com o edital do certame. Conclui-se que referida licitante pode

ser considerada APTA para a execução do objeto desta licitação.
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