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ESTADO DO MARANHÃO

.c pL

Prefeitura [/lunicipal de lmperatriz
Comissão Permanente de Licitação
ANÁLISE DE PROPOSTAS DE PREÇOS
Concorrência Pública N": 005/2020

- CPL

ASSUNTO: Contratação de cmpresa especializada em seniços de engenhaÍtapala
prestação de serviços de: Reforma e Àmpliação da Escola Municipal Geovanni

Zanni

MU Ntc lPlo DE tMPr_i{

drRtz

Com issão Psrmanente de L icitaçâo üFL

REC

BID o-

zo2D

EMPRESA: EMOE ENGENHARIA LTDA - EPP

\-'

1.

PI-ANILHA ORÇAMENTÁRIA
Apresenta o preenchimento dos itens da planilha orçamentária conforme apresenta-

do na planilha base.
2.

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS DOS SERVIçOS
Apresentado conforme solicitado no item 1.2.1 do edital.

3.

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS DE MÃO DE OBRÂ
Apresentado conforme solicitado no itcm 12.8 do cdital.

4.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Apresentado, conforme solicitado no item 12.6 do edital e de acordo com a planilha
base do município.

5

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI
Àpresentado conforme solicitado nos itens 12.09,12.10 e 12.11 do edital.

6.

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS
Foi apresentada uma planilha de encargos referente à CP 005-2020, estando

de

acordo com o edital.
7

b

DA ANÁIISE DO VALOR DA PROPOSTA POR ITEM
O valot total da proposta por item não excede ao valor estimado pela Secretarta
Educação, estando dentro do solicitado no edital.
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ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de lmperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Diante do exposto, considerando que a propostâ analisada atende todas as exigências contidas no edital, opinamos pela devida classificaçáo da pÍoposta de preço
apresentada pela empresa

EMOE ENGENHARIA LTDA.
Imperu'arz, 14 de outubro de 2020
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Pedro Henrique Nunes Vieira e Silva
Engenheiro Civil
Assessor de Projetos Especiais - SEMED
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ESTADo DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de lmperatriz
Comissão Permanente de Licitação

ÂNÁIISE DE PROPOSTAS DE PREÇOS
Concorrência Pública N": 005/2020

- CPL

ASSUNTO: Contratação de empresa especializada em serviços de engenhaÍra p^ra
prestação de serviços de: Reforma e Àmpliaçào da E,sc

Zannt

il iTRtz
lomissão Permanente de Liçrtação tlPL

CEBIr} ()
?ozo

EMPRESA: GUTERRES CONSTRUçÕNS E CO

--

1'

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Âpresenta o preenchimento dos itens da planilha orçamentária conforme apresenta-

do na planilha base.
2

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS
Àpresentado conforme solicitado no item 12.1 dcl edital.

3

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS DE MÃO DE OBRA
Àpresentado conforme solicitado no item 12.8 do edital.

4.

CRONOGRAMA FÍSICO.FINANCEIRO
Àpresentado, conforme solicitado no ttem 1.2.6 do edital e de acordo com a planilha
base do município.

5.

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI
Apresentado conforme solicitado nos itens 12.09,12.1.0 e 12.11 do edital.

6

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS
Foi apresentada uma planilha de encargos referente à CP

005-2020, estando de

acordo com o edital.
7

DA ANÁLISE DO VÂLOR DA PROPOSTA POR ITEM
O valor total da proposta pot item não excede ao valor estimado pela Secretaria

de

E,ducação, estando dentro do solicitado no edital.

Diante do exposto, considerando que a proposta analisada atende todas as exigências contidas no edital, opinamos pela devida classific açã,o da proposta
de preço
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ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de lmperatriz
Comissão Permanente de Licitação
apresentada pela empresa GUTERRES CONSTRUÇÔES

E

COMERCIO

TDA.

Imperuttz,1.4 de outubto de 2020

u,

h

)

tt

Pedro Flenrique Nunes Vieira e Silva
Engenheiro Civil
Assessor de Projetos Especiais - SEMED
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ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de lmperatriz
Comissão Permanente de Licitação

"c

ANÁLISE DE PROPOSTAS DE PREÇOS
Concorrência Pública N": 005/2020

- CPL

ASSUNTO: Conuatação de empresa especiaüzada em serviços de engenhafla para
prestação de serviços de: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Geovanni
Zannt

tPto DE

C

EMPRESÀ: CONSTRUTORA RV LTDA

\-/ 1.

IMP§fr,] ,àTR'Z

Perma nsnte de
Licitaiçáo üPL

Elt Dc)

2o

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Âpresenta o preenchimento dos itens da planilha orçamentária conforme âpÍesenta-

do na planilha base.

,

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS
Âpresentado conforme solicitado no item 12.7 do edital.

3.

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS DE MÃO DE OBRA

Â licitante apresentou o preÇo dc mào-de-obra do profissional Eletricista divcrgentc
do praticado pela Convenção Coletiva de Trabalho do município de ImperatÍtz

-

MA, conforme demosttado abaixo:

Tabela de Preços de mão-de-obra vigente com encargos sociais desonerado

Custo
Profissional

Salário base

Custo horário

hora-

Adicional

Encatgos

homem com

(Y,\

soclats

encargos
sociais

Pedreiro

1,660/22Q=

R$7,55+94,19

R$7,55/hora

o/o

R$1.660,00

R$13,90
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ESTADo Do MARAttxÃo

Prefeitura Municipal de lmperatriz
Comissão Permanente de Licitação

Eletricista

1,660/220'-

R$7,55/hora

R$9,81+84,19

R$7,55/hora

*

%

R$1.660,00

R$18,07
30o/o

1,1,03/220--

R$5,01+84,19

R$5,01/hota

o/
/o

R$1.103,00

Servente

R$9,23

Obs.: foi utilizado para demonstÍaÍ os preços de custo horário de mào-de-obra somente os 3 profissionais acima, pois na CCT de Imperatriz cita-se somente as funções oFtciais, meio-oFtciais e servente, conforme CCT anexa.
Obs.: encargos sociais de 84,19o/o, com vigência a partjr de

01

/2020.

Tabela de Preços de mão-de-obra utilizado pela licitante com encaÍgos sociais desonerado

Custo
Profissional

hora-

homem com
encargos

sociais

Eletricista

R$16,07

Diante disso, verificamos que o custo homem-hora para o Profissionais está abaixo

do determinado na CCT do município de ImperatrizfMA, ferindo assim o salário
base firmado entre a patronal e o srndicato dos uabalhadores da construção civil

e

desacordo com o item 14.3 do edital.
(...)

Item 14.3 - Não se admitirá proposta que
âpresente pÍeço global ou unitário simbólico,
irrisório ou de valor zero, incompatível com
os pÍeços dos Insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o presente Edital não tenha estabelecido limites míÍumos. (grifos nosso)
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ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de lmperatriz
Comissão Permanente de Licitação

út

PL
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4

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Apresentado, conforme solicitado no rtem 12.6 do edital e de acordo com a planilha
base do município.

5

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI
Âptesentado confotme solicitado nos itens 1'2.09,12J'0 e 12.11' do edital.

6.

PI-ÀNILHA DE ENCARGOS SOCIAIS
Foi apresentada uma planilha de encargos referente à CP 005-2020, estando em desacordo com a legislação vigente, pois foi apresentado pela Licitante a planilha de
encargos sociais desonerado com o valor de 87,48o/o, quando deveria constâr o valor

de 84,790/q conforme aÍrexo.
7

DA ANÁLISE DO VALOR DA PROPOSTA POR ITEM
O valot total da proposta pot item não excede ao valor estimado pela Secretaria

de

Educação, estando dentro do solicitado no edital.

Diante do exposto, considerando que a proposta analisada não atende todas as exigências
contidas no edital (composições unitárias de mão-de-obra e planilha de encargos sociais),
opinamos pela devida desclassiÍicaçáo da proposta de preço apresentada pela empresa

CONSTRUTORA RV LTDA, primando pelos PRINCÍpIOS DO JULGAMENTO
OBJE,TIVO E DA VINCUIAÇÃO.

Imperatriz, 14 de outubro de2020
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ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de lmperatriz
Comissão Permanente de LicitaÇão
ANÁUSB OB pnOpOSres oB pneÇos
Concorência Pública N": 005/2020

- CPL

ASSUNTO: Contratação de empresa especializada em sen iços de engenhart^ p^Í^
prestação de serviços de: Relorma e Âmpliação da

Zarnt

Municioal Geovanni
MUNICiPIO DÊ I ili r-' i_ ' ', I 'i l.i
_-__.i__

Comissão Flsrmanente

.RE C

-/á
EMPRESÂ: SENENGE CONSTRUÇÃO CIVIL E

t.

t

üpL

D
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Apresenta o preenchimento dos itens da planilha orçamentária conforme âpresentado na
planilha base.

)

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS
Âpresentado conforme solicitado no item 12.1 do edital.

3.

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS DE MÃO DE OBRA

À licitante

aDresentou os Drecos de mào-de-obra dos orofissionais Oficiais

e Eletricista

üvergente do praticado pela Convenção Coletiva de Trabalho do município de Imperatriz

-

MA, conforme demostrado abaixo:

Tabela de Preços de mão-de-obra vigente com encaÍgos sociais desonerado

Custo
Ptofissional

Salário

Custo horário
base

ho-

Adicional

Encargos

mem-hora

("/u)

socrars

com encatgos sociais

Pedreito *

1660/220=

R$7,55+84,1

R$7,55/hora

9Yo

R$1.660,00

R$ú,90
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ESTADO DO MARAT{XÃO

Prefeitura [t/unicipal de lmperatriz
Comissáo Permanente de Licitação

Eletricista

1660/220=

R$7,55/hor R$9,81+84,1

R$7,55/hora

a

R$1.660,00

I

RS18,07
30o/o

9o/o

Obs.: foi utiüzado para demonstrar os preços de custo horário de mão-de-obra somente os 3 profissionais
acima, pois na CCT de Imperatriz cita-se somente as frrnções oficiais, meio-oficiais e servente, conforme

CCT anexa.
Obs.: encargos sociais desonerado de84,19o/o, com úgência a partir de01/2020.

* O proÍissional Pedreiro

nesse câs() representa os demais profissionais oficiais, pois na

CCT de Imperatriz os

salários dos proÊrssionais oficiais sào iguais.

Tabela de Preços de mão-de-obra utilizado pela licitante com encaÍgos sociais desonerado

Custo
ProÍissional

ho-

mem-hora

com encafgos sociais

Eletricista

R$ 13,28

Pcdrciro

R$ Í1,28

Diante disso, verificamos que o custo homem-hora paÍa o Profissionais está abaixo do
determinado na CCT do município de ImperatÀzfMA, ferindo assim o salário base firma-

do entre a patronal e o sindicato dos trabalhadores da construção civil e desacordo com o
item 14.3 do edital.

(.)
Item 14.3 - Não se admitirá pÍopostâ que apÍesente pÍeço global ou unitário simbólico, irrisório ou
de valor zero, incompatível com os pÍeços dos In-

0,1,
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ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de lmperatriz
Comissão Permanente de Licitação
sumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos eÍrcârgos, ainda que o presente Edital não
tenha estabelecido limites mínimos. (grifos nosso)

()
4.

CRONOGRÂMA FÍ SI C O-FINANCEI RO
Âpresentado, conforme solicitado no item 12.6 do edital e de acordo com a planilha base
do município.

5.

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI
Âpresentado conforme solicitado nos itens 12.09, 72.70 e 12.11 do edital.

6

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

Foi apresentada uma planilha de encargos referente à CP 005-2020, estando

de

acordo com o edital.
7

DA ANÁLISE DO VALOR DA PROPOSTA POR ITEM
O valor total da propostâ por item não excede ao valor estimado pela Secretaria de Educação, estando dentro do sol,icitado no edital.

Diante do exposto, considerando que a pÍoposta analisada não atende todas as exigências
contidas no edital (composições unitárias de mão-de-obra), opinamos pela devida desclas-

sificação da proposta de preco apresentada pela empresa SENENGE CONSTRUÇÃO

CIVIL E SERVIÇOS LTDA, primando

pelos PRINCÍpIOS DO

JULGAMENTO OB-

JETTVO E DA VTNCUIÁÇÃO.

Imperatriz, 14 de outubro de 2020
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ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de lmpetaúiz
Cornissáo Permanente de Licitação
ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREçOS
CONCORRÊNCIA PUBLICA NO OOs/2O2O.CPL

PROCESSO ADMINISTRATIVO

NO O2.O8.OO.927I2O2O

-

SEMED

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia paru
prestação de serviços de reforma e ampliação da Escola Municipal Geovanni Zanni, sito
na Rua Coriolano Milhomem, s/n

- Bairro São José do Egito.

Aos 19 (dezenove) dias do mês de outubro de 2020, às 09h (nove horas), na sala de
sessão da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Urbano Santos, no '1657,

Bairro Juçara, lmperatriz (tVlA), Prefeitura
Comissão Pêrmanente
Fernandes Silva

-

de lmperatriz, presentes os membros

de Licitação, Francisco Sena Leal

Secretária e Carmem Coelho de Almeida

-

da

Presidente, Christiane

- Membro, fez-se presentes

a Assessora desta üomissãc. Dra. Jessyka Costa Prado, objetivando auxiliar na análise

das propostas de preços das empresas, assim, foi instalada a sessão de julgamento das

Propostas
Comrssão

de Preços da licitação em epígrafe, autorizada pelo Sr. Presidente da
Pernranente de Licitação, Processo Administrativo no 02.08.00.92712020 -

SEMED. Reqistre-se que, no dia 16 (dezesseis) de outubro de 2020 às 9:00h (nove
horas), foi recebido nesta Comissão o Parecer Técnico sobre Julgamento das Propostas

de Preços da CONCORRÊruCln PUBLICA No OO512O2O, emitido peto Sr.
Henrique Nunes Vieira

e

Pedro

Siiva, Engenheiro Civil, CREA 111574035-0, lotado na

SEtvlED, parte integrante deste processo, onde apresentou

a

seguinte conclusão:

"Diante do exposto, considerando que as Propostas analisadas NÃO ATENDEM todas

as exigências contidas no Edrtal (composiçÕes unitárias de mão-de-obra e planilha de
encargos sociais), opinamos pela devida DESGLASSIFICAÇÃO das propostas de

preços apresentadas pelas empresas: CONSTRUTORA RV LTDA Epp, SENEGE
coNSTRUçÃo clvll E SERVIÇOS LTDA". Errr relação as outras licitantes, o parecer
Técnico da SEMED apreseiriott a seguinte conciusão: "Diante do exposto, considerando
que as Propostas analisadas A-IENDEM todas as exigências contidas no Ed
opinamos pela devida üLASSIFICAÇÃO das propostas de preços apresentadas pela
empresas: EMOE ENGENHARIA LTDA e GUTERRES CONSTRUÇÕES E COMERGTO
ilr*

Llrbanc, Santri.:^ ió57

- Bairro.iirçarii. lntperatrizil\4A
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Prefeitura l\llunicipal de lmperatriz
Comi;são Permanente de Licitação
LTDA". Com fundamento no Parecer Técnico, parte integrante deste processo, que
decidiu pela classificação das propostas de preços das empresas supracitadas, a CPL
declara CLASSIFICADA a proposta de preço da empresa EMOE ENGENHARIA LTDA
em primeiro lugar por apresentar o menor valor R$ 996.465,89 (novecentos e noventa e

seis mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e nove centavos); Enquanto

que

a empresa GUTERRES

CONSTRUÇOES

E COMÉRCIO LTDA

apresentou

Proposta de Preços com valor R$ 1.029.884,12 (um milhão, vinte e nove mil, oitocentos

e oitenta e quatro reais e doze centavos); sendo declarada a segunda colocada. Por

e em atendimerrto ao princípio da economicidade e vinculação a

todo exposto

instrumento convocatcrio, esta Comissão DECLARA a empresa EMOE ENGENHARIA

[-TDA, VENCEDORA do presente certame. Nos termos do art. 109 da Lei 8.666/93,
abra-se o prazo legal para ern querendo as licitantes interponham os recursos cabíveis e

posteriores contrarrazÕes, estando os motivos nos autos
Devendo a presente decisão

a disposição das licitantes.

ser publicada na lmprensa Oficial. Nada mais havendo a

tratar, foi encerrada a preserrte sessão. Eu, Christiane Fernandes Silva, lavrei e assino a
presente ata com os membros e licitantes.

I
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rrancr
a
PRESIDENTE

Carmem
Membro

Jessyk a
Assessora

ane Ferna
CPL

o de Almeida

o

Rua Urbano Sanil,l. ló,57
i-

r

- Bair-ro Juçara. ImperatrizrMA
P: 6-5.9(]0--st)-i

Siiva - Secretária

