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Comunicado 
ERRATA 

                    

 

TATIANA DO SOCORRO MARTINS DA SILVA, Presidente da Comissão de Licitação de São João de 

Pirabas/Pará, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o poder de dever corrigir erros formais, RETIFICA 

o edital veiculado no Portal Transparência do Município de São João de Pirabas e Site do TCM em 23 de Março 

de 2021, nos termos abaixo:  

 
1ª CORREÇÃO: Edital da Concorrencia Publica nº 002/2021/SRP 

 

*Onde se lê:  
PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE Nº 2 

11 - PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE Nº 2 

11.1 - Proclamando o resultado da sessão anterior sem interposição de recurso ou após sua denegação pela Comissão será aberto 

o envelope de Proposta de Preços, apresentando-se seus conteúdos aos representantes das interessadas para vistas juntamente 

com a Comissão, quando se passará à análise e julgamento das mesmas. 

11.2 - A Planilha Orçamentária, Cronograma Físico – Financeiro e todos os demais documentos constantes da 

proposta comercial, deverão ser rubricados e assinados pelo representante legal da empresa. 

11.3 - A Planilha Orçamentária, Cronograma Físico e documentos da parte técnica constantes da proposta comercial 

deverão ser rubricados e assinados pelos responsáveis técnicos da licitante (contendo carimbo com nome e CREA/OU CAU 

- identificação). 

  11.3.1 - Essa exigência está de acordo com a Resolução nº 282 de 24/08/83 e a Lei nº 5.194 de 

24/12/1966, nos artigos 7º e 14. 

 
11.4 - O ENVELOPE nº 2 - Proposta de Preços será composto do seguinte: 
 11.4.1 - Carta- Proposta endereçada à Comissão Permanente de Licitações em 01 (uma) via, em papel timbrado da 

empresa, contendo: nome, endereço completo, número da Licitação, conforme Anexo III, relacionando ainda, os seguintes itens: 

  a) Preço Global em valor numérico e por extenso, observando a Planilha Orçamentária; 

  b) Prazo de execução dos serviços; 

  c) Prazo de validade da Proposta, no mínimo de 90 (noventa) dias; 

  d) Dados Bancários para pagamento; 

e) Anexar a proposta: Declaração explicita do prazo de garantia integral dos serviços, na forma do artigo 

618 do Novo Código Civil, durante o qual a licitante se compromete em solucionar os problemas decorrentes de falhas ou 

inadequações do serviço, num prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contados a partir da comunicação formal da Secretaria 

Municipal de Obras, na forma do art. 69 combinado com o art.73, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

f) Dados completos do representante legal da empresa. 

 11.4.2 - Planilha Orçamentária, conforme modelo Anexo I deste edital, constando: 

  a) Item, unidade, quantitativos de preço unitário e preço total; 

  b) Discriminação clara dos serviços a serem executados; 

  c) Deverão estar incluídos no preço máximo: dissídios coletivos, seguros em geral, encargos de legislação 

social, trabalhista, previdenciária, infortúnio do trabalho, hospedagem, locomoções, tributos, administração, lucro e quaisquer 

outras despesas necessárias não especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais à execução do objeto. 

  d) Os preços unitários de materiais e serviços utilizados não poderão ser superiores daqueles constantes na 

Planilha Orçamentária – Anexo I deste edital.  

 11.4.3 - Composição da Taxa de Encargos Sociais, (de acordo com regime vigente); 

 11.4.4 - Composição da Taxa de B.D.I., (de acordo com regime tributário da Empresa); 

 11.4.5 - Composição de Preços Unitários (para cada item da planilha orçamentária). 

OBS: O QUE É CPU: é a sigla de Composição Preço Unitário, ou seja, é a montagem do custo de cada serviço da obra por 

uma unidade básica. Tudo que será gasto para executar o serviço de cada item. 

 11.4.6 – Mídia digital contendo todas as planilhas acima descritas em programa editável (colocar dentro do 

envelope de proposta). 
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11.5 - Desclassificação das Propostas 

Examinados os conteúdos das Propostas de Preços pela Comissão Permanente de Licitação serão consideradas desclassificadas 

aquelas que: 

 11.5.1 - Que apresentem o preço unitário superior a mediana deste processo.  

 11.5.2 - Cujo preço final proposto para os serviços sejam excessivo ou inexequível. Será considerada excessiva aquela 

proposta cujo preço ultrapasse do Valor Total que corresponde ao valor estimado previsto pela Prefeitura Municipal de São 

João de Pirabas. Serão consideradas manifestamente inexequíveis as propostas que apresentarem nos termos do §1º do art. 48 da 

Lei 8.666/93, valores inferiores em 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

  a) da média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela 

Administração ou; 

  b) valor orçado pela Administração. 

  11.5.2.1 - Dos licitantes classificados na forma do item anterior cujo valor global da proposta for inferior a 

80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas "a" e "b", será exigida, para a assinatura do contrato, prestação 

de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1º do art. 56, igual a diferença entre o valor resultante do parágrafo 

anterior e o valor da correspondente proposta.  

 11.5.3 - Aquelas que não atenderam as exigências do ato convocatório da licitação, bem como as que não apresentarem 

a cotação de qualquer dos itens dos serviços (exceto aqueles itens que estiverem com quantidades zero) ou que alterem as 

quantidades constantes das planilhas. 

 11.5.4 - Aquelas que as propostas apresentarem com omissões, rasuras, entrelinhas, erros substanciais de cálculo, preços 

unitários simbólicos irrisórios, de valor zero ou incompatíveis, comprovadamente com os praticados no mercado, distorções 

significativas ou ainda cujos elementos técnicos fornecidos não se mostrarem satisfatórios, tendo em vista os indicadores para a 

avaliação determinados e estabelecidos neste Edital. 

 11.5.5 - Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração 

poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas. 

11.6 - Correção Admissível: Nos casos em que a Comissão constatar a existência de erros numéricos nas Propostas de Preços, 

sendo estes não significativos, proceder-se-á as correções necessárias para a apuração do preço final da Proposta, obedecendo as 

seguintes disposições: 

 11.6.1 - Havendo divergências entre o preço final registrado sob a forma numérica e o valor apresentado por extenso, 

prevalecerá este último; 

 11.6.2 - Havendo divergências nos subtotais, provenientes dos produtos de quantitativos por preços unitários, a 

Comissão procederá à correção dos subtotais, mantidos os preços unitários constantes das propostas alterando em consequência 

o valor da proposta; 

 11.6.3 - Incorreção nos somatórios, admitidos, desde que não significativos e a proposta sendo vencedora, caberá a 

retificação também do Cronograma Físico-Financeiro com a correspondente adequação. 

 11.6.4 – As planilhas que fazem parte da proposta de preço, bem como: planilha orçamentária, cronograma físico 

financeiro, BDI, encargos sociais e principalmente planilha de composição de preço unitário, todas devem estar relacionadas 

entre si, com valores compatíveis umas com as outras. 

 

*Agora leia-se:  
 

11 - PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE Nº 2 

11.1 - Proclamando o resultado da sessão anterior sem interposição de recurso ou após sua denegação pela Comissão será aberto 

o envelope de Proposta de Preços, apresentando-se seus conteúdos aos representantes das interessadas para vistas juntamente 

com a Comissão, quando se passará à análise e julgamento das mesmas. 

11.2  - A Planilha Orçamentária e todos os demais documentos constantes da proposta comercial, deverão ser rubricados e 

assinados pelo representante legal da empresa. 

11.3 - A Planilha Orçamentária e documentos da parte técnica constantes da proposta comercial deverão ser rubricados e 

assinados pelos responsáveis técnicos da licitante (contendo carimbo com nome e CREA/OU CAU - identificação). 

  11.3.1 - Essa exigência está de acordo com a Resolução nº 282 de 24/08/83 e a Lei nº 5.194 de 

24/12/1966, nos artigos 7º e 14. 

 
11.4 - O ENVELOPE nº 2 - Proposta de Preços será composto do seguinte: 
 11.4.1 - Carta- Proposta endereçada à Comissão Permanente de Licitações em 01 (uma) via, em papel timbrado da 

empresa, contendo: nome, endereço completo, número da Licitação, conforme Anexo III, relacionando ainda, os seguintes itens: 

  a) Preço Global em valor numérico e por extenso, observando a Planilha Orçamentária; 

  b) Prazo de execução dos serviços; 
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  c) Prazo de validade da Proposta, no mínimo de 90 (noventa) dias; 

  d) Dados Bancários para pagamento; 

e) Anexar a proposta: Declaração explicita do prazo de garantia integral dos serviços, na forma do artigo 

618 do Novo Código Civil, durante o qual a licitante se compromete em solucionar os problemas decorrentes de falhas ou 

inadequações do serviço, num prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contados a partir da comunicação formal da Secretaria 

Municipal de Obras, na forma do art. 69 combinado com o art.73, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

f) Dados completos do representante legal da empresa. 

 11.4.2 - Planilha Orçamentária, conforme modelo Anexo I deste edital, constando: 

  a) Item, unidade, quantitativos de preço unitário e preço total; 

  b) Discriminação clara dos serviços a serem executados; 

  c) Deverão estar incluídos no preço máximo: dissídios coletivos, seguros em geral, encargos de legislação 

social, trabalhista, previdenciária, infortúnio do trabalho, hospedagem, locomoções, tributos, administração, lucro e quaisquer 

outras despesas necessárias não especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais à execução do objeto. 

  d) Os preços unitários de materiais e serviços utilizados não poderão ser superiores daqueles constantes na 

Planilha Orçamentária – Anexo I deste edital.  

 11.4.3 - Composição da Taxa de Encargos Sociais, (de acordo com regime vigente); 

 11.4.4 - Composição da Taxa de B.D.I., (de acordo com regime tributário da Empresa); 

 11.4.5 - Composição de Preços Unitários (para cada item da planilha orçamentária). 

OBS: O QUE É CPU: é a sigla de Composição Preço Unitário, ou seja, é a montagem do custo de cada serviço da obra por 

uma unidade básica. Tudo que será gasto para executar o serviço de cada item. 

 11.4.6 – Mídia digital contendo todas as planilhas acima descritas em programa editável (colocar dentro do 

envelope de proposta). 

11.5 - Desclassificação das Propostas 

Examinados os conteúdos das Propostas de Preços pela Comissão Permanente de Licitação serão consideradas desclassificadas 

aquelas que: 

 11.5.1 - Que apresentem o preço unitário superior a mediana deste processo.  

 11.5.2 - Cujo preço final proposto para os serviços sejam excessivo ou inexequível. Será considerada excessiva aquela 

proposta cujo preço ultrapasse do Valor Total que corresponde ao valor estimado previsto pela Prefeitura Municipal de São 

João de Pirabas. Serão consideradas manifestamente inexequíveis as propostas que apresentarem nos termos do §1º do art. 48 da 

Lei 8.666/93, valores inferiores em 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

  a) da média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela 

Administração ou; 

  b) valor orçado pela Administração. 

  11.5.2.1 - Dos licitantes classificados na forma do item anterior cujo valor global da proposta for inferior a 

80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas "a" e "b", será exigida, para a assinatura do contrato, prestação 

de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1º do art. 56, igual a diferença entre o valor resultante do parágrafo 

anterior e o valor da correspondente proposta.  

 11.5.3 - Aquelas que não atenderam as exigências do ato convocatório da licitação, bem como as que não apresentarem 

a cotação de qualquer dos itens dos serviços (exceto aqueles itens que estiverem com quantidades zero) ou que alterem as 

quantidades constantes das planilhas. 

 11.5.4 - Aquelas que as propostas apresentarem com omissões, rasuras, entrelinhas, erros substanciais de cálculo, preços 

unitários simbólicos irrisórios, de valor zero ou incompatíveis, comprovadamente com os praticados no mercado, distorções 

significativas ou ainda cujos elementos técnicos fornecidos não se mostrarem satisfatórios, tendo em vista os indicadores para a 

avaliação determinados e estabelecidos neste Edital. 

 11.5.5 - Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração 

poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas. 

11.6 - Correção Admissível: Nos casos em que a Comissão constatar a existência de erros numéricos nas Propostas de Preços, 

sendo estes não significativos, proceder-se-á as correções necessárias para a apuração do preço final da Proposta, obedecendo as 

seguintes disposições: 

 11.6.1 - Havendo divergências entre o preço final registrado sob a forma numérica e o valor apresentado por extenso, 

prevalecerá este último; 

 11.6.2 - Havendo divergências nos subtotais, provenientes dos produtos de quantitativos por preços unitários, a 

Comissão procederá à correção dos subtotais, mantidos os preços unitários constantes das propostas alterando em consequência 

o valor da proposta; 
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 11.6.3 - Incorreção nos somatórios, admitidos, desde que não significativos e a proposta sendo vencedora, com a 

correspondente adequação. 

 11.6.4 – As planilhas que fazem parte da proposta de preço, bem como: planilha orçamentária, BDI, encargos sociais e 

principalmente planilha de composição de preço unitário, todas devem estar relacionadas entre si, com valores compatíveis umas 

com as outras. 

 

Obs: O rol de documentos para apresentar no envelope da proposta continuam sendo os mesmos que constam no 

item 11.4, não foi acrescentado e nem retirado nenhuma obrigação do referido item. O erro apenas estava nos 

demais itens do edital: 11.2, 11.3, 11.6.3 e 11.6.4, devido esse documento fazer parte dos documentos que compoe 

a parte tecnica da proposta. O cronograma fisico financeiro somente será apresentado quando a ordem de serviço 

for emitida, de acordo com cada serviços que será realizado, e nesse momento ela será assinado pelo responsavel 

técnico da empresa, pois como consta no termo de referencia, é uma licitação para registro de preço para serviços 

de manutenção predial, que será contrato apenas mediante a necessidade e disponibilidade financeira de cada 

momento. 

 

 

Desde ja agradeço a atenção e compreensão de todos. 
 

 

São João de Pirabas, em 16 de abril de 2021. 

 

 

 

 

TATIANA DO SOCORRO MARTINS DA SILVA 

Comissão Permanente de Licitação 

Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A PALAVRA MARCADA DE VERMELHA FOI RETIRADA NA CORREÇÃO 


