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PARECER TÉCNICO
PROCESSO LICITATÓRIO N 32/20201 – TOMADA DE PREÇOS N 05/2021

Eu, Maico Eckert, Engenheiro Civil do Departamento de Planejamento da Prefeitura Municipal de
Dona Emma - SC, no que concerne ao valor da proposta feita pela empresa PI ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES EIRELI, para execução dos projetos: de ampliaçao da Secretaria da Educação; área de
ampliação e cobertura do Centro de Educação Infantil da Mônica; Jardim Sensorial – Escola de Educação
Fundamental Profesor Paul Eltermann; afirmo:


A proposta fornecida pela empresa PI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI está de acordo com as
especificações solicitadas no edital, tendo sido identificada como de valor acima do proposto em projeto
básico. Após análise deste projeto, foi identificado erro orçamentário quanto a aplicação do BDI,
estipulado em 20,34%, mas não aplicado na somatória dos valores orçados. O Valor estipulado para
abertura da licitação foi de R$103.536,25 . Após percebido o equívoco, e aplicado o percentual de 20,34%
referente ao BDI, o custo da obra passa para R$124.595,52.



Foi analisada a proposta fornecida pela empresa, no valor de R$149.310,35 tendo sido identificada total
conformidade do material ofertado com as especificações solicitadas, mas ainda acima do valor
estipulado. Considero a diferença de valores aceitável, já que as datas de geração do projeto básico e a
do dia da licitação em evidência, têm defasagem suficiente para margem de reajuste do custo com
material e mão de obra e justifica o valor montante.



ASSIM, CONSIDERO QUE A PROPOSTA ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS PELO EDITAL, DEVENDO,
PORTANTO, SER ACEITA.
DONA EMMA - SC, 14 DE JANEIRO DE 2022
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