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ESTADO DO MARANHAO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO
Av. Gelúlio Vargas, 1908 Monte Câstêlo, Sáo Luis/MA CEP 6503G005
Fone: (98) 3133.1400 I E.mail: secidma@secid.ma.gov.br

EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS
CONCORRÊ,NCIA N'. 027 /2021_ CSL/SECID
PROPOSTA : QUALITECH ENGENHARIA LTDA
Observações:

1-

O orçamento da empresa QUALITECH encontra-se em conformidade com o edital, ou
seja, não apresentou preços unitários superiores ao limite estabelecido na planilha
orçamentária elaborada pela SECID; ou ainda com preços unitários ou global

manifestamente inexequíveis, nos termos do artigo 48, inciso

I, da Lei

Federal n"

8.66611993.

2-

Acerca da documentação tecnica solicitada no edital - Proposta de Preços, a licitante
apresentou Carta Proposta, Orçamento Analítico, Composição do Custo Unitário dos
Serviços, Composição do percentual de Bonificação e Despesas Indiretas - BDI,
Planilha de Composição de Encargos Sociais, Declaração de Elaboração Independente
da proposta conforme Instrução Normativa, Mídia Eletrônica (CD-ROM), em acordo
com todas as condições previstas neste edital. Ressalto que a documentação técnica da
apresentada em modelo impresso está idêntica com a documentação apresentada em

modelo digital.

Logo, conclui-se que

a

proposta técnica enviada pela licitante OUALITECH

ENGENHARIA LTDA está em conformidade com a solicitacão do edital.
PROPOSTA : PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
Observações:

l-

O orçamento da empresa PLANEJAR encontÍa-se em conformidade com o edital, ou
seja, não apresentou preços unitiirios superiores ao limite estabelecido na planilha
orçamentária elaborada pela SECID; ou ainda com preços unitários ou global
manifestamente inexequiveis, nos termos do aÍigo 48, inciso I, da Lei Federal n'
8.666/1993.
2- Acerca da documentação técnica solicitada no edital - Proposta de Preços, a licitante
apresentou Carta Proposta, Orçamento Analitico, Composição do Custo Unitário dos
Serviços, Composição do percentual de Bonificação e Despesas Indiretas - BDI,
Planilha de Composição de Encargos Sociais, Declaração de Elaboração Independente
da proposta conforme Instrução Normativa, Mídia Eletrônica (CD-ROM), em acordo
com todas as condições previstas neste edital. Ressalto que a documentação técnica da
apresentada em modelo impresso está idêntica com a documentação apresentada em
modelo digital.

Logo, conclui-se que a prooosta técnica enviada pela licitante PLANEJAR

CONSTRUCÕES E SERVICOS EIRELI está em conformidade com a solicitacão do
edital.
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