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PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

^ TOMADA DE PREÇO N*'; 03/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N": 6288/2022

PARECER TÉCNICO

A Prefeitura Municipal de Balsas - MA está promovendo licitação na

modalidade TOMADA DE PREÇO N": 03/2022, Contratação de empresa especializada

para reforma e ampliação da ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO

CARMO DOS SANTOS E SOUSA no Mumcípio de Balsas - MA, sob (ordem de serviço)

eom Recursos Precatório FUI^EF/Ordinárips da Secretaria Municipal de Educação.

: U 1 .0 Setor Técnico recebeu as propostas das empresas, ÈNGREGO SERVIÇOS E

ENGENELMl^ EIRELI, A$CON . LTDA,, ÇONSMANG EMPREENDIMENTOS

EIRELI, SERVICON EMPREENDIMENTOS EIRELI, SEBASTIÃO PEREIRA

FERREIRA JÚNIOR EPP (FERREIRA JUF^IOR ENGENHARIA.

Diante disso, apresenta - se as seguintes considerações:

j. . ̂  . A empresa CONSMANG EMPREENDIMENTOS ,EIRELI,..aprésêntou

sua proposta, contendo todas as planilhas'exigidas em edital„diante disso,

após análise das composições de custo unitário, planilha de composições

do BDI, planilha de encargos sociais, cronograma e curva ABC, 'que a

empresa está de acordo com lei de licitações.

• A empresa ASCON LTDA ~ MÉi apresentou o cronográmá ■físicó'-
fmanceiro com valor final divergente de sua proposta. EntretantVébmAsè
trata de'Um erro ihaterial e passivo de correção, caso a mesma seja
considerada vencedora deverá apresentar o cronograma físico - financeiro
com valor final correto.
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• A empresa ENGREGO SERVIÇOS E ENGENHARIA EIRELI,

apresentou" sua proposta, contendo todas as planilhas exigidas em edital,

diante disso, após análise das composições de custo unitário, planilha de

composições do BDI, plamlha de encargos sociais, cronograma e curva

ABC, que a empresa está de acordo com lei de licitações.

• A empresa SEBASTIÃO PEREIRA FERREIRA JÚNIOR EPP

(FERREIRA JÚNIOR ENGENHARIA), apresentou sua proposta,

contendo todas as planilhas exigidas em edital, diante disso, após análise

das composições de custo unitário, planilha de composições do BDI,

plamlha de encargos sociais, cronograma e curva ABC, que a empresa está

'  de acordo com lei de licitações. • • * ..'.c' i

• A empresa SERVCON EMPREENDIMENTOS EIRELI, apresentou .sua

proposta, contendo todas as planiUias exigidas em edital, diante disso, após

análise das composições de custp unitário, planilha .de composições do

BDI, planilha de encargos sociais, cronograma e curva ABC, que a empresa

está de açordo com lei de licitações. , . l i i; -

Após a análise de todas as considerações pertinentes, encaminhamos á parecer
técnica à Comissão de Licitação para as demais providências cabíveis. " ' • • -

Balsas - MA, 12 de abril de 2022

José Cássio Alves Lima

Assessor Técn^o da Secretaria de Infraestrutura


