
Estado do Pará 
Poder beamvø 
Prefeitura IhSlpS da Igarçé-Mbi 

	 - 

Camisola Perninate de LicitaçIo 

o .  

Aos 02 dias do mós de agosto de 2021, às 9h horas e 30 minutos na sala de reunião da Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri, 
reuniu-se a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, designada pela portaria ii°. 001 12021IGABIPMI, de 01 de janeiro de 
2021, constituída por: Edilene Castro Mota-Presidente, Miltoncilis Pantoja Pinheiro-1 0  membro. José Flávio Moraes Carvalho-2 0  
membro: bem como a engenheira: GLAUCIA MELINA CARVALHO DIAS CREA 18.427-D. estavam também presentes o Dr. SYLBER 
ROBERTO DA SILVA DE LIMA, Advogado Registro na OABIPA 25.251, para análise dos envelopes contendo as propostas de preços, 
referente à TOMADA DE PREÇOS N° 00312021 -PMI-TP, que Objetiva a 'CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO 
FUNDAMENTAL PROFESSORA EURIDICE SOARES MARQUES DE SOUZA' conforme especificações constantes no Edital Tomada 
de Preços n° 00312021-PMI-TP. Após análise da Documentação da proposta Comercial, destacamos as seguintes questões: 

EMPRESAS INABILITADAS. 1) PARENTE CONSTRUTORA (optante do simples nacional): 'O responsável técnico da 
empresa não assinou o orçamento (item 8. 1.3 do edital): 'O cronograma físico financeiro está em desacordo ao modelo do edital, 
com mudanças de percentuais e meses (item 8.1.4 do edital): 'O orçamento não foi feito com base no SIMPLES NACIONAL, mesmo 
a empresa tendo se declarado no início do certame; 'Os itens a seguir estão abaixo de 70% (inexequiveis conforme item 8.2.3 do 
edital): 1.1: 1.3:4.1:4.2:4.3:4.4:5.1; 5.2;6.1; 6.2:6.3; 8.1; 8.2; 8.3;8.4; 9.1:9.2; 9.3:9.4; 9.5:9.6:9.7:9.8:9.9; 9.10; 9.11:10.1:10.2; 
103: 10.4: 10.5: 10.6: 10.7; 11.2: 11.3: 11.4:11.5; 11.6; 11.7; 11.8; 11.9; 11.11; 11.12:11.13:12.1: 12.2; 12.4; 12.5; 12.8: 12.7; 12.8; 
12.9; 12.10:12.11; 13.1: 13.2:113: 13.413.5:116; 13.7; 13.8: 119; 13.10: 13.11; 13.12; 13.13; 13.14: 13.15; 14.1: 143: 14.4; 15.1; 
15.2, 15.3; 15.4; 15.5:15.6: 15.7. 2) CONECTION (optante do simples nacional): 'O orçamento apresentou composição de encargos 
sociais sendo optante do simples, porém o BOI não. • O responsável técnico da empresa não assinou o orçamento (item 8. 1.3 do 
edital). 3) WD SERVIÇO E COMERCIO (optante do simples nacional): ' Item 1.1 da planilha orçamentária com valor superior ao 
proposto pela Prefeitura de Igarapé Miri, em desconformidade ao item 8.2.2 do edital: 'O cronograma da empresa está divergente 
quantos aos itens 4.0 e 6.0 do modelo fornecido pela Prefeitura de Igarapé Miri, em desconformidade ao item 8.1.4 do edital: 'Os itens 
a seguir estão abaixo de 70% (inexequiveis conforme item 8.2.3 do edital): 4.1 :8.1 :7.1 :7.4:6.2: 10.1:12.10:13.6.' O BOI apresentado 
está em conformidade, conforme demonstração a seguir (EM ANEXO). 4) L. PANTOJA CORREA -OUNORT (optante do simples 
nacional): 'Os itens a seguir estão abaixo de 70% (inexequíveis conforme item 8.2.3 do edital): 2.1:2.4:4.2:4.3; 5.1:5.2:7.1:7.2:8.4; 
11.1; 11.9: 11.10; 12.3;13.6. 'A composição do BOI está em desconformidade quanto a tributação do ISS e do CPRB, o que ateia 
diretamente no valor total da obra. 5) RKL: A composição do BDl apresentou Seguro, garantia e risco fora do intervalo do acórdão 
262212013 do TCU e 155 de 5%; Para obras de construção e reforma de edifícios: (TABELA EM ANEXO). 6) ENGEARTE (optante 
do simples nacional): 'A composição do BDI apresentou taxa de lucro fora do intervalo do acórdão 262212013 do TCU e ISS de 5%: 
• O responsável técnico da empresa não assinou o orçamento (item 8.1.3 do edital). 7) E. DAS. MIRANDA - ISRAEL CONSTRUTORA 
E SERVIÇOS COMBINADOS (optante do simples nacional): 'Não detalhou a composição de preço unitário para o item 1.4 da planilha 
orçamentária; '0 BOI apresentado está declarado com 50% da aliquota de 5% em relação ao ISS, porém no cálculo fora utilizado 5%, 
assim sendo apresento o cálculo do BDI: (EM ANEXO) O BDI apresentado está com erro o que altera o valor total da proposta 
apresentada. 8) CONSTRUTORA MIRANDA:' O item a seguir está abaixo de 70% (inexequíveis conforme item 8.2.3 do edital): 15.7. 
'A composição do BDI está em desconformidade quanto a tributação do ISS, o que afeta diretamente no valor total da obra. 9) 
CRISTAL ENGENHARIA: • Os itens a seguir estão abaixo de 70% (inexequiveis conforme item 8.2.3 do edital): 1.3; 11.3; 15.7. 'A 
empresa é optante do simples nacional, porém não se declarou sendo do simples nesta licitação: A composição de encargos sociais 

- e 81)1 está considerando a empresa optante do simples nacional; • O BDI apresentado está com erro de cálculo e quando corrigido 

altera o valor total da obra. Assim segue: (EM ANEXO). EMPRESAS HABILITADAS. 10) JCS DE SOUZA CONSTRUÇÕES 
DE EDIFICIOS EIRELI: Em conformidade ao edital. R$-1.987.316,47 (HUM MILHÃO. NOVECENTOS E OITENTA E SETE MIL, 
TREZENTOS E DEZESSEIS RAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) 11) FERREIRA & PANTOJA (optante do simples nacional): 

Em conformidade ao edital. 'O BDI apresentado está em cor,formidade, conforme demonstração a seguir: (EM ANEXO), portanto 
declarada como VENCEDORA a EMPRESA FERREIRA & PANTOJA, por apresentar menor preço e planilha de acordo com 
edital. R$-1.799.958,07 (NUM MILHAO, SETECENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS 
E SETE CENTAVOS) O resultado da HABILITACAO será publicado nos diários oficiais do Estado e da União. A ATA e o PARECER 
TECNICO, estará disponivel na integra no Portal de Transparência do Município de lgarapé-Miri (wigarapemiri.pa.gov.br ). As 
Empresas que manifestarem interesse em interpor recurso, o prazo começará a contará no dia posterior da tala de publicação 
respeitando o prazo legal. Não h»çpdq manifestações, deu porencerrado o certa -ne, Foi mandado lavrara presenteata por mim, Edilene 
Castro qu rá assin a *esentantes abaixo relacionados. i&T
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lgarapé Miri, 29 dejwho de 2021. 

FOLHA DE DESPACHO 

Da Secretaria de Planejamento e Gestão - Engenheira Gláucia Melina Dias. 

Para Comissão Permanente de Licitação. 

Referência a Tomada de Preços n°00312021. 

Assumo: Análise das Propostas de preço. 

Sobre os documentos apresentados na Proposta de Preços pelas licitantes habilitadas na 
Tomada de Preços n°003/2021 destaco as seguintes questões: 

1) PARENTE CONSTRUTORA (optante do simples nacional): 

• O responsável técnico da empresa não assinou o orçamento (item 8.1.3 do 
edital); 

• O cronograma físico financeiro está em desacordo ao modelo do edital, com 
mudanças de percentuais e meses (item 8.1.4 do edital); 

• O orçamento não foi feito com base no SIMPLES NACIONAL, mesmo a 
empresa tendo se declarado no início do certame; 

• Os itens a seguir estão abaixo de 70% (inexequíveis conforme item 8.2.3 do 
edital): 1.1; 1.3; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 6.3; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 9.1; 
9.2;9.3;9.4;9.5;9.6;9.7;9.8;9.9;9.10;9.11; 10.1; 10.2; 10.3; 10.4; 10.5; 10.6; 
10.7; 11.2; 11.3; 11.4; 11.5; 11.6; 11.7; 11.8; 11.9; 11.11; 11.12; 11.13; 12.1; 
12.2; 12.4; 12.5; 12.6; 12.7; 12.8; 12.9; 12.10; 12.11; 13.1; 13.2; 13.3; 13.4; 
13.5; 13.6; 13.7; 13.8; 13.9; 13.10; 13.11; 13.12; 13.13; 13.14; 13.15; 14.1; 14.3; 
14.4; 15.1; 15.2; 15.3; 15.4; 153; 15.6; 15.7. 

2) CONECTION (optante do simples nacional): 
• O orçamento apresentou composição de encargos sociais sendo optante do 

simples, porém o BDI não. 
• O responsável técnico da empresa não assinou o orçamento (item 8.1.3 do 

edital). 

3) FERRELRA & PANTOJA (optante do simples nacional): 
• Em conformidade ao edital. 
• O BDI apresentado está em conformidade, conforme demonstração a seguir: 

BDI-O+AC+S+R+G) x (1+Dfl x (1+L) -1 
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(1 - CP - ISS - CRPB) 

BDI (1+00351+0.0 1+0..0 1 2flx( 1+0.O139h(1+&0616 -I 
(1-0,0033-0,0151-0,0359-0,0450) 
BDJ 1,0578x1,0139x1,0616 -1 

0,9007 
BDJ=1.138569631_-1 

0,9007 
BDI=1,264094183 —1 

BDI=0,264094 183 
BDL=26,4 1% 

4) WD SERVIÇO E COMÉRCIO (optante do simples nacional): 
• Item 1.1 da planilha orçamentária com valor superior ao proposto pela Prefeitura de 

Igarapé Miri, em desconformidade ao item 8.2.2 do edital; 
• O cronograma da empresa está divergente quantos aos itens 4.0 e 6.0 do modelo 

fornecido pela Prefeitura de Igarapé Miii, em desconformidade ao item 8.1.4 do 
edital; 

• Os itens a seguir estão abaixo de 70% (inexequíveis conforme item 8.2.3 do edital): 
4.1 ; 6.1 ; 7.1 ; 7.4; 8.2; 10.1 ; 12.10; 13.6. 

• O BDI apresentado está em conformidade, conforme demonstração a seguir 

BDL=(l+AC+S+R+G) x (1+Dfl x (l+L) -1 

(1 - CP —155 - CRPB) 

BDI= (1+0..0333+0,0032+0,0097)x(1+0,0120)x(1+0.0760) -1 
(1-0,0365-0,025-0,0450) 

8D1 1,0462x1,012x1..076 -1 
0,8935 

BDI=l.139219734 -1 
0,8935 

BDI=1,275008097 - 1 
BDI=0 ,27500 8097 

13D1=27,50% 

5) L PANTOJA CORREA -DIJNORT (optante do simples nacional): 

• Os itens a seguir estão abaixo de 70% (inexequíveis conforme item 8.2.3 do 
edital):2.1;2.4;4.2;4.3;5.1;5.2;7.1;7.2;8.4; 11.1; 11.9; 11.10; 12.3; 13.6. 
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• A composição do BDI está em desconformidade quanto a tributação do ISS e do 
CPRB, o que afeta diretamente no valor total da obra. 

6) RIKL: 
• A composição do BDI apresentou Seguro, garantia e risco fora do intervalo do 

acórdão 2622/2013 do TCU e ISS de 5%; 
Para obras de construção e reforma de edificios: 

Situação 1 0  Quartil Médio 30  Quartil 

Adm central - 3,00% 4,00% 5.50% 
Seguro e garantia - 0,80% 0,80% 1,00% 

Risco - 0,97% 1,27% 1,27% 
Despesas financeiras - 0,59% 1,23% 1,39% 

Lucro - 616% 7,40% 8,96% 
COFINS e PIS - 3,65% 3,65% 3,65% 

ISS - 00% 2 , 50% 5,00% 
CPRB - 0% 4,50% 4,50% 

7) ENGEARTE (optante do simples nacional): 
• A composição do BDI apresentou taxa de lucro fora do intervalo do acórdão 

2622/2013 do TCU e ISS de 5%; 
• O responsável técnico da empresa não assinou o orçamento (item 8.1.3 do edital). 

8) E. da S. MIRANDA — ISRAEL CONSTRUTORA E SERVIÇOS COMBINADOS 
(optante do simples nacional): 

• Não detalhou a composição de preço unitário para o item 1.4 da planilha 
orçamentária; 

• O BDI apresentado está declarado com 50% da alíquota de 5% em relação ao ISS, 
porém no cálculo fora utilizado 5%, assim sendo apresento o cálculo do BDI: 

BDI=U+AC+S+R+GI x (1+DF) x (l+L) -1 
(1 - CP — ISS — CRPB) 

BDI= (1+0.04+0.008+0.0097)x(1+0.0059)x(1+0.0616) -1 
(1-0,0365-0,05-0,0450) 

BDI= 1,0577x1.0059x1.0616  -1 
0,8685 

BDI=1.12947916 -1 
0,8685  

BDI=1,30
049
0494139 — 1 
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BDI=0,300494 139 
BDI=30,05% 

O BDI apresentado está com erro o que altera o valor total da proposta 
apresentada. 

9) CONSTRUTORA MIRANDA: 
• O item a seguir está abaixo de 70% (inexequíveis conforme item 8.2.3 do edital): 

15.7. 
• A composição do BDI está em desconformidade quanto a tributação do ISS, o que 

afeta diretamente no valor total da obra. 

10)CRISTAL ENGENHARIA: 

• Os itens a seguir estão abaixo de 70% (inexequíveis conforme item 8.2.3 do 
edital): 1.3; 11.8; 15.7. 

• A empresa é optante do simples nacional, porém não se declarou sendo do simples 
nesta licitação; 

• A composição de encargos sociais e BDI está considerando a empresa optante do 
simples nacional; 

• O EI)! apresentado está com erro de cálculo e quando corrigido altera o valor total 
da obra. Assim segue; 

BDI=(l+AC-i-S+R+G) x (l+DF) x (l+L) -1 
(1 - CP —155 - CRPB) 

13D1= (1 +0.04+0.008+0,0097')x( 1+0..0059)x( 1+0,07) -1 
(1-0,0084,0017-0,02-0,045) 
BDI= 1.0577x1.0059x1,07 -1 

0,9253 
BDI=l.13841626_-I 

0,9253 
BDI=1,230321258— II 

BDI=0,230321258 
BDI=23,03% 

1 1).JCS DE SOUZA CONSTRIJÇÓES DE EDIFICIOS EJItELI: 
Em conformidade ao edital. 

Sem mais para o momento, subscrevo-me. 

CARVALHO DIAS 
ENGENHEIRA CIVIL 

CREA N°1508812527 
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