
ESTÂI'O DO NL{RA:{H ÀO
PRI'ETIURA IIüNICIPAL Df, AITO ALf,GRf DOPINDART

SECRETARIA DE OBILAS E URBANISIIIO

PARECER TÉCNICO
ProDosla Comercial

PROC. ADM. No. 079/2021
RDC 01/202't
Objêto: ContrataÉo de Empresa Especializada êm Sorviços Tócnicos de Engenharia para
racuporaçáo e manutanÉo de estradas vicinais êm diversos povoados no Município d6 Alto
Alegre do Pindaré/[,lA.

Prezado Presidente da Comissão Permanênte de Licitaçáo,

Veio o presêntê processo a estê setor com a finalidade de emissão de
pare@r técnico acerca da documentaÉo de habilitação técnica (proposta do preços),
apresentâdas nos autos da licitação de modalidade RDC no OO1/202.1, para contratação de
empresa para prêstaçáo de serviços dê recuperação de ostradas vicinais em diver§os
povoâdos no município de Alto Alêgre do Pindaré.

Analisando a referida documentaçáo tecnica apÍesentada pela empresa
CONSTRUTORA COSTA R LTDA - EPP, CNPJ: í 1 .749.808/OOOí 42, inÍormamos as
seguintes situações:

Na planilha orçamentária proposta pelâ empÍesa no trecho l, em específico o
item 2.1 (ESCAVAÇAO, CARGA E TRANSPORTE DE UATERTAL DE 1a CATEGORTA
(50m<DMT<200m), COM ESCAVADETRA HIDRAúL|CA) apresenta em sua composição
prêços unitários inferiorês ao praticado no mêrcado e proposto no projeto básico, sendo asaim,
solicitamos que a empresa faça a justificativa de como executará tal serviço a êste preço.

Na planilha orçamentária proposta pela empresa no trecho l, em especiÍco o
item 2.2 (COMPACTAÇAO DE ATERROS A 100o/o DE PROCTOR NORMAL) apresenia em
sua composição preços unitáíos inÍeriores ao praticado no mercado e proposto no projeto
básico, s€ndo assim, solicitamos que a empresa faÇa a iustmcativa de como executaá tal
serviço a este preço.

Na planilha orçamentária proposta pela emprêsâ no trecho l, êm especíÍico o
item 3.3 (CORPO DE BUEIRO BDTC 100CM) apresênta €m sua composição preços unitários
inÍeriores ao praticado no mercado e proposto no projeto básico, sendo assim, solicitamos que
a ompresa faça a justiÍicativa dê como executaÉ tal seÍviço a este preço.

Na planilha orçamentária proposta pêla empresa no trecho l, em específico o
item 3.4 (BOCA DE BUEIRO BDTC '100CM EM CONCRETO CtCLóptCO) apresenta em sua
composição preços unitários inferiorês ao praticado no mercado ô proposto no projêto básico,
sendo assim, solicitamos que a empresa faça a justificativa de como êxocutará tal serviço a
este preço.

Na planilha orçamentária proposta pôla empresa no trecho l, em específico o
item 4.2 (TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 m3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMÁRIO) que é dê grande relevância para a execuÉo da obra, apresonta\ 
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em sua composiçáo preços unitários inferiores ao praticado no mercado e proposto no projeto
básico, sendo assim, solicitamos que a €mprêsa faça a justificãtivâ de como executará tal
sêrviço a este preço.

Desta Íeita, conÍorme apontamentos acima é necassário qu€ a empresa
justifiquê onde vai adquirir os insumos ê os sêrviços pelos preços propostos, têndo em vista
que estes estão abaixo dos preços de mêrcado.

. . Oiante de todo o êxposto, deixamos a Comissão pormanente de LicitaÉo
deste município para analisar cada caso e assim tomar as devidas providências,

É o parecer, salvo melhorjuízo.

Alto Alegrê do Pindaré/MA, 07 de Junho de 202.1.
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