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Rua Magalhães Barata s/n - Centro – Palestina do Pará - CEP: 68.535-000 

Parecer técnico 003/2019 – Setor de Engenharia 

Assunto:  

Análise de Propostas do Processo TOMADA DE PREÇO N° 

003/2019-CPL. 

Requerente: 

Prefeitura Municipal de Palestina do Pará – Comissão Permanente 

de Licitação. 

Na TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019-CPL, com objeto Contratação de empresa para a construção 

de uma quadra de esporte no Porto da Balsa, localizado na Transamazônica BR 230, zona rural do 

município de Palestina do Pará - Pará, foi enviado ao setor de engenharia a análise da proposta da empresa 

habilitada: MAD PROJETO E SERVIÇOS CONSTRUÇÃO – EIRELI, para fins de parecer técnico. 

A proposta foi analisada levando em consideração a sua elaboração dentro das boas técnicas da engenharia 

e as especificações do edital. O Art. 45 da lei 8.666/93 diz que: 

 “O julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão de 

licitação ou o responsável pelo convite realizá-lo em conformidade 

com os tipos de licitação, os critérios previamente estabelecidos no 

ato convocatório e de acordo com os fatores exclusivamente nele 

referidos, de maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e 

pelos órgãos de controle.” 

Após exame da proposta do licitante foi analisado pelo setor de engenharia de forma ordenada a proposta 

comercial da licitante (planilha orçamentaria, composições unitárias e cronograma físico-financeiro). 

Por ordem a empresa MAD Projetos, Serviços e Construção – EIRELI, CNPJ: 30.079.849/0001-63 

na qual expõe-se as seguintes informações: 

• Composição de Preços Unitários: Sobre a composição apresentada, foram constatados quatro 

itens sem mão-de-obra; item 3.1.1, 3.2.1, 5.1 e 10.2. Logo, a mesma está em não conformidade 

com o Edital.  

  

Por fim, este é o parecer do setor de engenharia do Município, cabe a comissão permanente de licitação analisar 

os fatos e tomar as devidas decisões do processo.  

 

 

 

Palestina do Pará/PA 13 de novembro de 2019. 
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