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PARECER TECNICO
Cuiaba, 18 de dezembro de 2019.

A

Coordenadoria de Aquisi~oes e Contratos

.·--

De: Coordenadoria de Obras e Engenharia - COENG
DETRAN/COENG P. T. N° 064/2019
Natureza: Analise de propostas;
Responsavel: Jose Eduardo de Melo Martins
Analista do Service de Transito/Engenheiro Civil;
lnteressado: Departamento Estadual de Transite
de Mato Grosso - DETRAN/MT
Sumario: Analise da proposta da licitacao para
contratacao

de empresa

especializada

para

execucao de reforma na 23a CIRETRAN em
Juara-MT.

SenhorCoo~enado~
Atendendo ao pedido de Vossa Senhoria atraves do despacho datado em
24/03/20220 do processo 543616/2019 vimos informar quanta
comercial, mais especificamente em relacao

a

a analise da proposta

planilha orcamentana, cronograma

fisico-financeiro e composlcoes de BDI apresentadas pela empresa Construtora e
Limpadora 1001 EIRELI, participante na tomada de preco 04/2020 cujo objeto
consiste na "Contratacao de empresa especializada para execucao de reforma na
23a CRT em Juara -MT.
As conferencias dos valores apresentados na planilha sao feitas utilizando-se
o rnetodo de truncamento dos valores de cada item a fim de evitar o acurnulo
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residual alem das duas casas decimais, conforme uma das prernissas da Teoria do
Erro.
A Proposta Comercial da empresa construtora e Limpadora 1001 apresentou
o valor de R$ 188.152,85 ( cento e oitenta e oito mil, cento e cinquenta e dois reais,
oitenta e cinco centavos).
Na planilha, pela simples conferencia dos valores utilizando-se do
truncamento e cornparacao com a tabela SINAPI em cada item, foi encontrado uma
supressao do item 1.2 da planilha orcarnentaria da empresa, o que de acordo com o
item 7.2 "qualificacao tecnica" do termo de referencia n° 2001/2019 constante do
processo licitat6rio, a torna inadimplente pelo simples fato de supressao de item da
planilha base ofertada pelo DETRAN MT, nao havendo erros na planilha
orcamentaria, calculo de BDI, leis sociais, e cornposicao de precos.
Encaminho o processo para as devidas correcoes e/ou esclarecimentos da
empresa acima qualificada.
Nos colocamos a disposicao para dirimir duvidas.

E o parecer,

Jose Edua~\elo

Martins

Analista do Service de Transite
Engenheiro Civil
Coordenadoria de Obras e Engenharia - COEng
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