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PARECER TÉCNICO 002/2021 – Setor de Engenharia  

 

ASSUNTO: Análise de Propostas do Processo TOMADA DE PREÇO: TP/2021.002-PMPP. 

REQUERENTE: Prefeitura Municipal de Palestina do Pará – Comissão Permanente de 

Licitação. 

TOMADA DE PREÇO: TP/2021.002-PMPP, Contratação de empresa para construção 

de uma ponte (Ponte do Jacaré Grande) localizada na Zona Rural de Palestina do 

Pará/PA. 

 

No Dia 29 de Setembro de 2021, foi recebida pelo setor de engenharia a 

proposta da empresa habilitada no processo TP/2021.002-PMPP: VEREDAS 

CONSTRUCOES LTDA, para análise 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 Orçamentária, Composições 

Unitárias, Cronograma Físico-Financeiro, BDI e Composição de Encargos Sociais sobre a 

mão de Obra).  

Por ordem de classificação das licitantes, na qual se expõe as seguintes 

informações: 

  • A empresa VEREDAS CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CPNJ n. 

36.871.002/0001-01, apresentou sua proposta com valor total de R$ 637.150,22 

(Seiscentos e trinta e sete mil e cento e cinquenta reais e vinte e dois centavos), em 

conformidade com as cláusulas do edital e os documentos referentes ao item 3.2 do 

edital, não foi identificado divergência em seus documentos apresentados.  
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Após análise de todos os elementos apresentados, a engenharia recomenda 

aprovação referente à parte técnica da empresa VEREDAS CONSTRUCOES LTDA, 

sendo que somente foi analisada a proposta comercial, para demais providencias, 

análises e conclusões a licitações procederão.  

É importante salientar que foi analisada a proposta da licitante após a 

equalização e por ordem de classificação. A análise é interrompida quando se tem uma 

proposta orçamentaria em conformidade com as cláusulas do edital, e seguindo as boas 

técnicas.  

Por fim, este é o parecer do setor de engenharia do Município, cabe à comissão 

permanente de licitação analisar os fatos e tomar as devidas decisões do processo. 

 

 

Palestina do Pará/PA, 29 de Setembro de 2021. 
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