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Peixe-boi - Pará, 22 de novembro de 2021. 

PARECER TÉCNICO Nº 001/2021 - ANÁLISE DE PROPOSTAS 
 TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 TP PMPB 

  

O Município de Peixe-Boi - Pará pessoa jurídica de direito público, com CNPJ nº 

05.149.158/0001-41, ora representado pelo prefeito João Pereira da Silva Neto, brasileiro, CPF 

021.775.762-61, sobre a Tomada de Preço nº 002/2021 TP PMPB, cujo objeto é: CONTRATAÇÃO 

DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA ORLA 

DO RIO PEIXE-BOI NO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PEIXE-BOI., com data de abertura do dia 22 de outubro de 2021 vem esclarecer 

que após análise da documentação apresentada pelas empresas licitantes no que tratam as 

cláusulas sétima, oitava e nona do instrumento convocatório: 

A modalidade adotada para esta licitação é a Tomada de Preço, com regime de execução 

empreitada por preço global, tipo menor preço. O valor global desta licitação é de R$ 

2.063.094,94(dois milhões sessenta e três mil noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos). 

Apenas as seguintes empresas foram habilitadas e apresentaram propostas para execução 

deste objeto, são elas: 

1. Aoki & Souza Engenharia Ltda, registrada sob o CNPJ nº 21.250.517/0001-09, com 

sede em Al. José Alberto Cruz, nº 568, Bairro Novo Estrela, Castanhal, Pará. 

2. Asa Construções Ltda. EPP, registrada sob o CNPJ nº 16.683.141/0001-96, com sede 

em Rua Quinze de Novembro, nº226, Ed. Chamie, sala 609, Bairro Campina, Belém, 

Pará.  

3. Phaz Construções e Incorporações Eireli, registrada sob o CNPJ nº 12.143.487/0001-

40, com sede em Av. Conselheiro Furtado, nº 1240, sala 101, Bairro Batista Campos, 

Belém, Pará. 
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Para efeito de análise dos valores globais das propostas apresentadas, serão obedecidos 

os critérios de inexequibilidade estabelecidos pela Lei 8.666/1993. Assim, tem-se que: 

1) Todas as propostas apresentadas possuem valores inferiores ao limite estabelecido 

(valor orçado pela administração), em obediência ao disposto no inciso II do art. 48 da 

Lei 8.666/1993. 

2) Todas as propostas apresentadas possuem valores superiores a 50% do valor global 

orçado pela administração. Desta forma todas as propostas serão levadas em 

consideração para o cálculo da média aritmética, conforme o disposto na alínea “a” do 

§ 1º do art. 48 da Lei 8.666/1993. 

3) A média aritmética das propostas apresentadas para este lote é de R$ 1.598.018,72  

(um milhão, quinhentos e noventa e oito mil, dezoito reais e setenta e dois centavos), 

e levando-se em consideração que o valor da planilha base é R$ 2.063.094,94(dois 

milhões sessenta e três mil noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos), será 

utilizado o percentual de 70% da média aritmética dos valores de forma a atender ao 

requisito de verificação de inexequibilidade. 

4) O valor correspondente a 70% da média aritmética das propostas é de R$ 1.118.613,11 

(um milhão, cento e dezoito mil, seiscentos e treze reais e onze centavos). 

5) Haja vista que todos os valores globais apresentados estão inferiores ao limite 

estabelecido pela administração e superiores ao valor considerado inexequível, tem-se 

que todas as propostas estão aptas a serem analisadas conforme segue. 

 

CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DAS EMPRESAS: 

Classificação Empresa Valor 

1º Aoki & Souza Engenharia Ltda  R$  1.568.411,11  

2º Asa Construções Ltda. EPP  R$  1.580.602,41  

3º Phaz Construções e Incorporações Eireli  R$  1.645.042,65  

 

 

Segue a análise das propostas por ordem de classificação: 
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Sobre a proposta apresentada pela empresa Aoki & Souza Engenharia Ltda faz-se as 

seguintes considerações, conforme o edital deste certame: 

O valor desta proposta é de R$ 1.568.411,11 (um milhão, quinhentos e sessenta e oito mil, 

quatrocentos e onze reais e onze centavos). O valor desta proposta corresponde a 76,02% do valor 

global da planilha base e possui BDI igual a 26,24% sem desoneração dos encargos sobre a mão-

de-obra. 

1. Planilha de Preços Unitários: 

1.1. Todos os valores unitários adotados neste orçamento estão menores que os 

estimados na planilha base, e superiores ao considerado inexequível. 

 

2. Composição da taxa de Bonificação de Despesas Indiretas (BDI): 

2.1. Os percentuais que compõe o BDI estão dentro dos quartis estabelecidos no Acórdão 

Nº 2622/2013 do Tribunal de Contas da União (TCU), porém o valor total calculado para 

essa taxa é de 26,24%, superior ao estabelecido pelo mesmo acórdão. Entretanto, 

considerando que os valores unitários com BDI constantes no orçamento, encontram-se 

inferiores ao estimado na planilha base e superiores ao inexequível, tem-se que estas 

observações não ocasionam desclassificação imediata da licitante. 

 

3. Composições de Preços Unitários: 

3.1. As composições guardam compatibilidade com os preços apresentados na planilha 

orçamentária. 

 

4. Cronograma Físico-Financeiro: 

4.1. O Cronograma físico-financeiro está compatível com cronograma estimado pela 

Administração. 
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Sobre a proposta apresentada pela empresa Asa Construções Ltda. EPP faz-se as 

seguintes considerações, conforme o edital deste certame: 

O valor desta proposta é de R$ 1.580.602,41 (um milhão, quinhentos e oitenta mil, 

seiscentos e dois reais e quarenta e um centavos). O valor desta proposta corresponde a 76,61% 

do valor global da planilha base e possui BDI igual a 28,00% com desoneração dos encargos sobre 

a mão-de-obra. 

1. Planilha de Preços Unitários: 

1.1. Foram observadas diferenças de centavos nos itens 3.4, 3.5, 3.6, 3.9, 3.14, 3.15, 4.3, 

4.6, 4.13.1, 7.1.1.3, 7.1.2.2, 7.1.2.3, 7.1.3.1, 7.1.4.1, 7.2.1.3, 7.2.2.1, 7.2.2.2, 7.2.2.4, 7.2.4.2, 

7.2.4.3, 7.2.6.1, 7.2.6.2, 7.2.6.3, 7.2.9.1, 7.2.12.3, 7.3.1.1, 7.3.1.3, 7.3.1.8, 7.3.2.4, 7.3.2.5, 

7.3.3.1, 7.3.4.1, 7.3.4.3, 7.3.5.1, 7.3.6.1, 8.1.6, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.6, 8.3.2, 8.4.4, 8.4.8, 8.4.9, 

8.4.10, 9.2, 9.5, 10.2, 10.3, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.7, 13.3, 13.4, 13.5 e 13.7, que resultam 

em valor total da proposta diferente do apresentado. Por se tratarem de diferenças muito 

pequenas, supõem-se que estas são resultantes de critérios de arredondamento adotadas. 

 

2. Composição da taxa de Bonificação de Despesas Indiretas (BDI): 

2.1. O percentual adotado para o item “Lucro”, está inferior ao estimado no acórdão Nº 

2622/2013 do Tribunal de Contas da União (TCU). Entretanto, considerando que os valores 

unitários com BDI constantes no orçamento, encontram-se inferiores ao estimado na planilha 

base e superiores ao inexequível, tem-se que estas observações não ocasionam 

desclassificação imediata da licitante. 

 

3. Composições de Preços Unitários: 

3.1. Todas as composições guardam compatibilidade com os preços apresentados na 

planilha orçamentária. 

 

4. Cronograma Físico-Financeiro: 

4.1. O Cronograma físico-financeiro está de acordo com o proposto pela administração. 
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Sobre a proposta apresentada pela empresa Phaz Construções e Incorporações Eireli 

faz-se as seguintes considerações, conforme o edital deste certame: 

O valor desta proposta é de R$ 1.645.042,65 (um milhão, seiscentos e quarenta e cinco 

mil, quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos). O valor desta proposta corresponde a 

79,74% do valor global da planilha base e possui BDI igual a 30,50% com desoneração dos 

encargos sobre a mão-de-obra. 

1. Planilha de Preços Unitários: 

1.1. Todos os valores unitários adotados neste orçamento estão menores que os 

estimados na planilha base, e superiores ao considerado inexequível. 

 

2. Composição da taxa de Bonificação de Despesas Indiretas (BDI): 

2.1. Os percentuais adotados para a composição da taxa de BDI referentes estão em 

conformidade com os limites estabelecidos no acórdão Nº 2622/2013 do Tribunal de 

Contas da União (TCU). 

 

3. Composições de Preços Unitários: 

3.1. As composições guardam compatibilidade com os preços apresentados na planilha 

orçamentária. 

 

4. Cronograma Físico-Financeiro: 

4.1. O Cronograma físico-financeiro está de acordo com o proposto pela administração. 
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CONCLUSÃO  

Conforme exposto anteriormente, a licitante Aoki & Souza Engenharia Ltda propôs o 

menor valor global para execução deste objeto e a documentação apresentada encontra-se em 

conformidade com as exigências do instrumento convocatório. 

Desta forma, conclui-se que esta empresa está APTA para a execução do objeto desta 

licitação. 

 

 

 

 

____________________________________ 

MARUZA BAPTISTA 

Arquiteta e Urbanista 

CAU A 28.510-2 
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