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Parecer Técnico 

 

  O referido edital tem por objeto a contratação de empresa especializada 

para construção de uma ponte em concreto armado, dimensão 49m (c) x 5m (l), 

localizado na zona rural do município de Conceição do Araguaia-PA, coordenadas 

8°46’26.13”S-49°40’29.77”O, conforme convenio nº 031/2021/SETRAN, em 

conformidade com planilhas e projetos em anexo ao edital. 

 Ficou constatado, devido ao esclarecimento solicitado pela empresa JN 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA inscrita no CNPJ: 05.027.166/0001-15, que no 

orçamento sintético houve ERRO de formulação na planilha acarretando um somatório 

equivocado no valor global assim como tende a haver modificações em alguns itens para 

que todo o processo acorra corretamente.  

 

 Itens a serem analisados e modificados: 

 Item 3.1 apresenta valor divergente da multiplicação matemática unitária mostra 

R$ 46.837,50, sendo o valor unitário com BDI do item totalizando R$ 67.533,72, 

contanto diferença de R$ 20.696,22. 

 Os itens 1.1, 1.2, 4.5, 7.1, s/n (código SINAPI 4777 – Cantoneira de Aço) são 

apresentados como insumos diretos na planilha orçamentária, no qual teriam que 

estar como composição unitária, ou seja, incluindo mão de obra, seguindo o 

Acórdão n.º 2622/2013 – TCU. 

 O orçamento propõe a desoneração no orçamento com BDI de 27,03 %, porém 

não houve a incidência de CPRB de 4,5 % nos encargos de composição de BDI, 

tendo em vista a utilização da base SINAPI no qual teria que ser considerado. 

 Item 6.5 de valor R$ 10.635,91 não foi considerado no somatório total, causando 

um erro no valor global.   
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Conceição do Araguaia, 31 de março de 2022. 

 

 

 

 

 

Diogo ikaro de Andrade Figueiredo 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano   

Engenheiro Civil CREA nº 071560452-0/D-DF 
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