PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONCORRÊNCIA Nº: 005/2019/CPL/PMSL
ÓRGÃO DE ORIGEM: SEMOSP
OBJETO: Contratação de empresa especializada na execução de reforma de quadra

poliesportiva no bairro do Vinhais, no município de São Luís/ma, tudo de acordo com
o Projeto Básico, Anexo I do presente Edital.

PARECER TÉCNICO
Após análise das planilhas orçamentárias acostadas aos autos pelas licitantes, concluiu-se
que:












A licitante Geral Engenharia e Serviços LTDA-EPP apresentou valor total divergente do valor
contabilizado na planilha orçamentária. Conforme conferência realizada por esta Secretaria o
valor da planilha orçamentária deveria resultar em R$ 592.263,65 no lugar de R$ 592.324,28
apresentado na planilha;
A licitante Etech Construções não apresentou a composição de custos dos itens 8.8 a 8.18;
A licitante CAP Engenharia apresentou planilha orçamentária com quantidade maior que a
quantidade estimada pela administração, item 1.4 – Mobilização e Desmobilização de
equipamentos;
A licitante Fundcon Construções apresentou valor total divergente do valor contabilizado na
planilha orçamentária. Conforme conferência realizada por esta Secretaria o valor da planilha
orçamentária deveria resultar em R$ 496.506,17 no lugar de R$ 496.429,22 apresentado na
planilha;
A licitante Nissi Construções apresentou valor total divergente do valor contabilizado na
planilha orçamentária. Conforme conferência realizada por esta Secretaria o valor da planilha
orçamentária deveria resultar em R$ 574.012,51 no lugar de R$ 574.014,3 apresentado na
planilha. O valor unitário do item 14.5 é maior que o valor estimado pela Administração. A
licitante apresentou orçamento na condição não desonerada;
A licitante Ferreira Junior apresentou documentação técnica conforme solicitado no edital;
A licitante GAMAR apresentou documentação técnica conforme solicitado no edital;
A licitante SANECON Saneamento e Construção apresentou planilha orçamentária com
quantidade maior que a quantidade estimada pela administração, item 1.4 – Mobilização e
Desmobilização de equipamentos, a licitante apresentou preço do insumo cimento abaixo do
valor de mercado;
 A licitante Alencar Construções apresentou documentação técnica conforme solicitado no
edital.
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