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ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE 
LICITAÇÃO PARA DAR 
CONTINUIDADE A TOMADA DE 
PREÇOS NÚMERO DOIS ANO DOIS 
MIL E DEZENOVE. 

 
Aos três dias do mês de maio do ano dois mil e dezenove, na Câmara Municipal 
de Matinha-MA, localizado na Av. Major Heráclito, S/N, Centro – Matinha/MA, 
reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, instituída pela Portaria número 
cinco de três de janeiro de dois mil e dezenove, sob a Presidência da Senhora 
Pâmella Amaral Pinto, presidente em exercício com a presença dos membros 
Inácio Moraes Oliveira Filho e Gerlange Mendonça todos nomeados pela 
Portaria acima mencionada, para dar continuidade aos trabalhos licitatórios da 
Tomada de Preços número dois, ano dois mil e dezenove, que tem como 
objeto a contratação de empresa de engenharia para execução de obras de 
recuperação de estradas vicinais no trecho 01 - Povoado Ilha Verde ao 
Povoado Cajá e trecho 02 - Povoado Água Comprida ao Povoado Boa Fé, zona 
rural do município de Matinha/MA. A Presidente da Comissão, às oito horas e 
trinta minutos declarou aberta a sessão solicitando ao representante da única 
empresa presente que apresentasse sua credencial, que após análise dos 
documentos, observados os critérios estabelecidos no edital, credenciou o Sr.  
Eduardo Pedro Costa de Oliveira, CPF 039.619.483-48, representante legal 
da empresa COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE DO MARANHÃO 
LTDA. Ato contínuo, a Comissão comunica aos presentes que após análise 
técnica da Proposta de Preços apresentada pela empresa I. VALERIA N. DE 
OLIVEIRA – ME, foi constatado que os valores unitários dos subitens 4.1, 4.4, 
4.5, 5.2, 6.1, e 6.4 estão ligeiramente superiores aos valores estimados pela 
Administração. Foi verificado que na composição unitária de preços, o valor da 
mão de obra (servente e operador de betoneira) estão abaixo do estabelecido 
na Convenção Coletiva do Trabalho/SINDUSCON/2019. Na Proposta de 
Preços da empresa L. CLEMENTINO DE MOURA &CIA LTDA, foi constatado 
que na Composição de Encargos Sociais o valor do Instituto Nacional do 
Seguro Social - INSS é de 13,66% (treze inteiros e sessenta e seis por cento), 
o que difere da legislação vigente uma vez que as empresas construtoras 
enquadradas no regime do lucro real ou do lucro presumido devem recolher 
sobre a folha de pagamento dos seus empregados o percentual de 20% (vinte 
por cento). Na Composição de BDI, foi inserido o valor da Contribuição 
Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB no valor de 4,5% (quatro e meio 
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por cento), e que levando em conta o percentual do INSS de 13,65% (treze 
inteiros e sessenta e seis por cento) na composição de encargos sociais 
também já incluído, configura bitributação. Ainda na composição de BDI, o 
valor do ISS de 2% (dois por cento) está abaixo do estabelecido na legislação 
vigente municipal, que é de 5% (cinco por cento). Foi constatado também que 
os valores unitários dos subitens 1.1; 2.1; 4.2; 4.5; 5.1; 5.2; 6.2; 7.1 estão 
ligeiramente superiores aos valores estimados pela Administração. Da análise 
da Proposta de Preços da empresa CUMBIQUE CONSTRUÇÕES 
COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, foi constatado que na 
composição unitária de preços o valor da mão de obra está abaixo da 
Convenção Coletiva de Trabalho/SINDUSCON/2019. Na Proposta de Preços 
da empresa MULT SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA – ME, foi verificado 
na composição unitária de preços que o valor da mão de obra está abaixo do 
fixado na Convenção Coletiva do Trabalho/SINDUSCON/2019. Não foi inserido 
nos encargos complementares da composição unitária de preços, o encargo 
complementar “ ferramentas”. Da análise da Proposta de Preços da empresa 
CIVAN – CONSTRUTORA E INCORPORADORA VANGUARDA LTDA – EPP, 
foi constatado na composição unitária de preços que o valor da mão de obra 
está abaixo do fixado na Convenção Coletiva do 
Trabalho/SINDUSCON/2019.Na Proposta de Preços da empresa COTRAL 
CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE DO MARANHÃO LTDA, foi constatado 
que não foi apresentada a composição unitária de preços do item 6.5 de sua 
planilha orçamentária, estando, portanto, incompleta e o valor da mão de obra 
está abaixo do fixado na Convenção Coletiva do Trabalho/SINDUSCON/2019. 
Da análise da Proposta de Preços da empresa ETHECH CONSTRUÇÕES 
LTDA – ME, foi verificado que na composição de BDI o percentual do Imposto 
sobre Serviços - ISS apresentado foi de 4,65% (quatro inteiros e sessenta e 
cinco por cento) quando deveria ter apresentado o percentual de 5% (cinco por 
cento), conforme legislação vigente municipal. A estas licitantes fica concedido 
o prazo de dois dias úteis, a contar desta data, para apresentar o saneamento 
de sua proposta sem majoração do preço final, em observância ao 
posicionamento do TCU nos Acórdãos nº 4.621/2009 – Segunda Câmara; 
Acórdão nº 943/2014 - 1ª Câmara; Acórdão n.º 2642/2014 Plenário e Acórdão 
n.º 187/2014 Plenário. O resultado desta licitação será dado em sessão pública 
a ser marcada posteriormente, ou publicado do Diário Oficial do Estado do 
Maranhão e site da Prefeitura. A análise das Propostas foi realizada pelo 
engenheiro desta Prefeitura. Nada mais havendo a tratar, a Presidente 
declarou encerrada a sessão, da qual eu Inácio Moraes Oliveira Filho 
membro da Comissão, lavrei a presente Ata que datada lida e achada conforme 
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assino, após ser assinada pelo Presidente, membros da Comissão e pela 
licitante presente. MATINHA/MA, TRÊS DIAS DO MÊS DE MAIO DE DOIS 
MIL E DEZENOVE. 
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