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ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de lmperatriz

Comissão Permanente de Licitação

ANÁUSE pE PROPoSTAS pE PREçOS

Pregão Eletrônico No: 026/2020 - CPL
ASSUNTO: Eventual e futura contratação de empresa especializada para prestação de serviços
continuados de locação de mão de obra terceirizados com dedicação exclusiva, a fim de atender
as necessidades da secretaria municipalde infraestrutura e serviços públicos - sinfa.
PROCESSO N.: 02.10.00.08712020 - SINFRA.

EMPRESA: ASSOCTAçÃO Ut tS BÔAS

1. P!.ÁNTLHA ORçAMENTÁRn

Apresenta o preenchimento dos itens da planilha orçamentária conforme apresentado na

planilha base.

coMPosrçÃo UNFÁRn DE pREços DE MÃO DE OBRA

Apresentada conforme solicitado no edital como solicitado pelo item 11,1,6 para a mão

de obra necessária para execução dos serviços, mas os valores salariais base dos itens

01,03, 01.04, 01.05, 01.07,01.08, 01.09 e 01.10 estão abaixo do piso estipulado pela

convenção trabalhista do Sindicato dos Trabalhadores da indústria da construção civil,

conforme mostrado na tabela abaixo.

EITPRESA EM ANALTSE: ASSoCLÀÇÃO ULAS BÔAS
DATA DA AlÁLt s E : 13t07 tmzD

OBRA:Evcntual e futura contriat'o de ar?rela eeecializada pan prcltaçàl de sewiçoc continuados dê loceÉo de rÉo ds obn
terceidadoc com dedicaSo excluaiv?, a fin dê .tênd€Í ar nêc€$idade. da rccretaria municipal de infnestrutu;a e serviçor públicos - sinÍn.

QUADRO DE COMPOSçÃo DE BDr

Apresentado mas encontrase faltando parcelas referentes Taxa de seguros/garantias,

SALÂRIO BÂSE LICITA{TE
sAtÂRto BASE coilvtr{çAo

ÍRÁBALHISTA DE I IIPERATRIZ
IlET DEScRTçAO

0í sERVtÇos ffiilcrÁ,s/DEríoLÍÇÕEs E RmRADÁs
01.0í Apontador t'lotumo 44 horas 't.191,8ô 1.1 33,00

01.02 Aponbdor Diuno 
'14 

Haas 1. í 91,86 1.1$.m
01.03 Ajudanb í.094,23 '1.1$,m

01.04 1 1 I
0't.05 Encanador 1.450,64 1.ôô0,00

01 06 Encanegado de Obas í.819,67

01.07 Mecânico de Máquinas Pesadas 1.fi2.52 í.660.00

01.08 Operador de Máquinas de Terraganaçm 1.U1.10 1.660,00

01.09 Pedreiro 1.356,33 1.660.00

01.10 Pintor 1.147,07 í.660,00

0'1.1 í Tecnico em SequranÇa do Trabalho 1.856,84

3.

Risco, despesas financeiras, Administração central, ISSQN, PIS e COF|NS, na composr-

AMENTO PE.(}26N(I2(}.SINFRA

arpnbÍo
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ESTADO DO iIARANHÃO
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Comissão Permanente de Licitação

çâo de BDlfoi apresentada uma parcela intitulada'Resíduo de caixd'estando em desa-

cordo com o recomendado pelo acordão do TCU 262212013 - TCU - Plenário, TamhÉm

foi verificado que o licitante não aplicou a fórmula do acordâ0, limitando-se apenas a

somar os valores diretamente.

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

A planilha de encargos sociais apresentada nas composiçoes de preÇos unitários pelo li-

citante está de acordo como solícitado no edital.

DA ANÁL6E DO VALOR DA PROPOSTA POR ITEM

O valor total da proposta por item não excede ao valor estimado pela Secretaria de ln-

faestrutura, estando dentro do solicitado no edital,

Diante do exposto, considerando que a proposta analisada não atende as exigências contidas no

edital, opinamos pela devida desclassificação da proposta de preço apresentada pela ASSO-

cnçÃo ULAS BÔAS,

lmperatriz, 13 de julho de 2020.

Sousa Lima

ENG. CtVtL CREA N' 110037019-6

Assessor de Projetos Especiais - SINFRA
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ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de lmperatriz

Comissão Permanente de Licitaçáo

ANÁL§E DE PROPOSTAS DE PRECOS

Pregão Eldrônico N": 026/2020 - CPL
ASSUNTO: Eventual e futura contratação de empresa especializada para prestação de serviços
continuados de locação de mâo de obra terceirizados com dedicação exclusiva, a fim de atender
as necessidades da secretaria municipal de infaestrutura e serviços públicos - sinfra.
PROCESSO N.: 02. 1 0.00 .A87 12020 - SINFRA.

EMPRESA: ASSoC|AçÃO VIUAS BÔAS

PIÁNTLHA ORçAMENTÁruA

Apresenta o preenchimento dos itens da planilha orçamentána conforme apresentado na
planilha base.

coMposrçÃo ururÁnÁ DE pREÇos DE MÃO DE OBRA

Apresentada conforme solicitado no edital como solicitado pelo item 1 1.1.6 para a mão

de obra necessária para execução dos serviços, mas os valores salanais base dos itens

01.03, 01.04, 01.05, 01.07,01.08, 01.09 e 01.10 estão abaixo do piso estipulado pela

convenção trabalhista do Sindicato dos Trabalhadores da indústria da construção civil,

conforme mostrado na tabela abaixo.

I onÇrutrENTo PE.026,2020.S|NFRA ETPRESA Eil ANALTSE. ASSoCnçÃO VTLAS BÔAS
DATADAAnÀLlSEi1ilcr'.tmn

OBRA:Ewntual e futura contr*ação de enprea ecpecblizada para preltago de eewiçoa continuados de locat'o dê rÉo dê ob,â
terceirizadoa com dedica$o excluriw, a Íin de atender ag nec-srsidadês da cecrdaria Ínunicipal de infraectrutun e serviçoa públicos - ginfra.

QUADRO DE CoMPoSçÃO DE BDI

Apresentado mas encontra-se faltando parcelas referentes Taxa de seguroslgarantias,

SATARIO BAS E LI CI TAI{TE
sÂtABo BÂsE co}rvB{çÃo

IRÂEÀIHISTA DE I f PBAIRIZIIEI DESCRTçÃO

0í S ERVI COS INI CIAS/DEiíOLí ÇOE§ E RENRÁOÁS

01.01 Apontador Notumo 44 horas Í.191,86 1.133,00

0í.02 Aponbdor Ditrno il4 Horas t.í9í,8ô 1.133,00

01.03 Ajudanb í.094,23 1.'í33,00

01.04 Carphblo í.541,62 1.6ô0,00

0í.05 Encanador í 450,64 1.ô60,m

01.06 Encanegado de Obra 1.819,67

0í.07 Mecánico de Máquinas Pesada 1.562.52 1.660.00

01.08 Operador de Máquinm de Tenadanagem 't.341,10 1.ô60,00

01.09 Pedreiro 1.356,33 1.660,m

01.10 Pintor 1.147 ,07 1.660,00

0r.11 Tecnico em Segurança do Trabalho 1.856,84

3.

Risco, despesas fi nanceiras, Administração central, ISSQN, e COF|NS, na composi-
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ESTADO DO IIiARANHÃO
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Comissão Permanente de Licitaçáo

ção de BDlfoi apresentada uma parcela intitulada "Resíduo de caixd estando em desa-

cordo com o recomendado pelo acórdão do TCU 262212013 - TCU - Plenário. Também

foi veriÍicado que o licitante não aplicou a fórmula do acordã0, limitando-se apenas a

somar os valores diretamente.

PIÂNILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

A planilha de encargos sociais apresentada nas composiçoes de preços unitános pelo li-

citante está de acordo como solicitado no edital.

DAANALISE DO VALOR DA PROPOSTA POR ITEM

O valor total da proposta por item não excede ao valor estimado pela Secretaria de ln-

faestrutura, estando dentro do solicitado no edital.

Diante do exposto, considerando que a proposta analisada não atende as exigências contidas no

edital, opinamos pela devida desclassificação da proposta de preço apresentada pela ASSO.

ctAÇÃo ULAS BÔAS,

lmperatriz, 13 de julho de 2020

Sousa Lima

ENG. CIVIL CREA N'110037019-6

Assessor de Projetos Especiais - SINFRA
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