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Parecer técnico 002/2019 – Setor de Engenharia 

Assunto:  

Análise de Propostas do Processo TOMADA DE PREÇO N° 

005/2019-CPL. 

Requerente: 

Prefeitura Municipal de Palestina do Pará – Comissão Permanente 

de Licitação. 

Na TOMADA DE PREÇO Nº 005/2019-CPL, com objeto Contratação de empresa especializada em 

prestação de serviços de Engenharia para conclusão da reforma da unidade mista de saúde José Homobono 

de Andrade – Hospital Municipal, localizado na Av. Quinze S/N – bairro: Centro, município de Palestina 

do Pará, foi enviado ao setor de engenharia a análise das propostas das empresas habilitadas: CONSTRUTORA 

R & D ARAÚJO DIAS LTDA; R & A ENGENHARIA LTDA – EPP; MAD PROJETO E SERVIÇOS 

CONSTRUÇÃO – EIRELI, para fins de parecer técnico. 

As propostas foram analisadas 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 das propostas dos licitantes foram analisados pelo setor de engenharia de forma ordenada a 

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

Por ordem a empresa R & D Araújo Dias LTDA, CNPJ: 15.369.5962/0001-79 na qual expõe-se as 

seguintes informações: 

• Como optante pelo Simples Nacional, a empresa incluiu no Grupo A dos encargos sociais de sua 

proposta, os valores do Sesi, Senai, Incra e Sebrae, ou seja, a proposta da mesma está em não 

conformidade com o item 9.3.2.5 do ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário, que diz que: 

 “Prever, nos editais de licitação, a exigência para que as empresas 

licitantes optantes pelo Simples Nacional apresentem os percentuais 

de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI que 

sejam compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada a 

recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementas n. 123/2006, 

bem como que a composição de encargos sociais não inclua os gastos 

relativos às contribuições que essas empresas estão dispensadas de 

recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispões o art. 13, § 

3º, da referida Lei Complementar;” 

• BDI: Os tributos adotados pela empresa estão em não conformidade com o regime tributário da 

empresa, pois a empresa é do SIMPLES NACIONAL. Conforme item 9.3.2.5 do ACÓRDÃO 

Nº 2622/2013 – TCU – Plenário supracitado. 

• Encargos Sociais: Além dos pontos acima citados, os valores do Grupo B usados pela empresa 

estão em não conformidade aos estabelecidos pela SINAPI-CAIXA. 

• Composição de Preços Unitários: Sobre a composição de preços unitários apresentada, foram 

constatados dois itens sem mão-de-obra; item 4.1 e 4.2. Logo, a mesma está em não 

conformidade.  
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 A empresa R & A Engenharia LTDA – EPP, CNPJ: CNPJ:12.926.462/0001-13 na qual expõe-se as 

seguintes informações: 

• Apresentou nos encargos sociais de sua proposta o valor do item D1 (Reincidência de Grupo A 

sobre Grupo B) em não conformidade com a tabela de encargos sociais do SINAPI – CAIXA. 

No caso, o valor apresentado pelo produto do Grupo A com o Grupo B foi de 4,07%, no entanto 

o valor calculado é de 5,5968%. 

• Referente a mão-de-obra apresentada nas composições de preços unitários estão em não 

conformidade com a Convenção coletiva de Trabalho 19/20 do SINDUSCON-PA. Para os 

cargos oficiais (Pedreiro, Carpinteiro, Pintor, Encanador, entre outros) foi apresentado o valor 

de R$6,80 estando menor que o da convenção que é de R$6,914. 

• BDI: Ao analisar o BDI apresentado pela empresa, o valor calculado está em não conformidade 

com o calculo pela formula do TCU (método decimal). O valor apresentado pela empresa é de 

27,00% sendo que pelo calculo o resultado é de 27,02423%.  

 

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 de preços unitários apresentada, foram 

constatados dois itens sem mão-de-obra; item 3.1.3, 4.1 e 4.2. Logo, a mesma está em não 

conformidade.  

  

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 11 de novembro de 2019. 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Marcio Antônio da Silveira Filho 

CREA – PA 151529405-6 
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