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Ref.: Tomada de Preços nº. 34/2020 - Relançamento - ObjetoContratação de empresa especializada
para concessão de uso de software de gerenciamento eletrônico, organização, indexação e digitalização
de documentos públicos do Município de Mata de São João.
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-XOJDPHQWRRQGHHVWiH[SRVWRTXH³Com a detida análise e com fundamento no que dispõe o edital e na documentação
apresentada pelas licitantes e com base nos esclarecimentos e nos termos do edital no que diz respeito à ANÁLISE E
JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS conclui-se que:
1.

PROSPER CONSTRUTORA LTDA ME apresentou:
9.3. INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS:

9.3.1. O preço será CIF, portanto, livre de impostos, taxas, contribuições,
fretes, seguros ou quaisquer outras despesas;

ATENDEU

9.3.2. Na formulação da proposta de preços, a licitante deverá considerar
todas as despesas e custos com os trabalhos a serem executadas, tais
como: mão-de-obra, salários, encargos sociais para-fiscais, trabalhistas,
seguros, transportes, tributos, despesas diretas e indiretas, taxas e
contribuições relacionadas com o seu cumprimento. A PMSJ não admitirá
qualquer alegação posterior que vise ao ressarcimento de despesas ou

3UHIHLWXUD0XQLFLSDOGH0DWDGH6mR-RmR
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custos não considerados nos preços ofertados, ressalvadas as hipóteses
de criação ou majoração de tributos ou encargos sociais e trabalhistas.
ATENDEU

9.3.4. As LICITANTES deverão apresentar Planilha de Preços Geral, com
preço em moeda nacional com aceitação de dois dígitos após a casa
decimal.

ATENDEU

9.3.5. As LICITANTES deverão apresentar preço unitário do item cotado,
em algarismo, e o valor total, em algarismo e por extenso, prevalecendo o
valor unitário caso haja divergência entre ele e o valor total; e, havendo
divergência entre os valores expressos em algarismos e por extenso, deve
prevalecer o valor por extenso;

ATENDEU

9.3.6. As LICITANTES deverão Apresentar CD-R, contendo proposta de
preço, com indicação dos preços unitários e o BDI detalhado. Estando as
planilhas completamente destravadas, sem senhas de acesso.

ATENDEU

9.3.6.1. As planilhas deverão ser apresentadas com arredondamento de 2
(duas) casas decimais utilizando a formula “ARRED”, tanto no preço
unitário quanto no preço total;

NÃO ATENDEU
A planilha apresenta diversos itens com
dízimas, causando divergência no valor final
apresentado. Utilizando a fórmula “arred” foi
encontrado o valor de R$ 4.381.973,78
enquanto o apresentado pela empresa foi de
R$ 4.381.692,47.

9.3.6.2. A apresentação dos valores unitários e totais não deverá
ultrapassar os valores ofertados da planilha orçamentária do edital.

ATENDEU

9.3.6.3. A proposta de preço, com indicação dos preços unitários e o BDI
detalhado apresentados no Envelope A, deverão corresponder exatamente
aos apresentados em CD/R.

ATENDEU

9.3.7. As LICITANTES deverão apresentar BDI detalhado.

ATENDEU

9.3.7.1. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional devem
apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na
composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a
empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei
Complementar n. 123/2006, bem como que a composição de encargos
sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas
empresas estão dispensadas de recolhimento (SESI, SENAI, SEBRAE
etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar;

ATENDEU

9.3.8 Não será admitida proposta final da empresa vencedora que
apresente preços global ou unitários, simbólicos, irrisórios ou de valor zero.
ATENDEU
9.4.1.3. apresentar Planilha de Preços, conforme definido no ANEXO II –
Termo de Referência, tudo de acordo com as orientações contidas no
mencionado ANEXO II deste instrumento. O preço unitário em algarismo, o
preço total do item em algarismo e o preço global do objeto em algarismo e
por extenso, prevalecendo o valor unitário caso haja divergência entre ele
e o valor total; e, havendo divergência entre os valores expressos em

ATENDEU
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algarismos e por extenso, deve prevalecer o valor por extenso.
2.

ELITE ENGENHARIA LTDA apresentou:
9.3. INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS:

9.3.1. O preço será CIF, portanto, livre de impostos, taxas, contribuições,
fretes, seguros ou quaisquer outras despesas;

ATENDEU

9.3.2. Na formulação da proposta de preços, a licitante deverá considerar
todas as despesas e custos com os trabalhos a serem executadas, tais
como: mão-de-obra, salários, encargos sociais para-fiscais, trabalhistas,
seguros, transportes, tributos, despesas diretas e indiretas, taxas e
contribuições relacionadas com o seu cumprimento. A PMSJ não admitirá
qualquer alegação posterior que vise ao ressarcimento de despesas ou
custos não considerados nos preços ofertados, ressalvadas as hipóteses
de criação ou majoração de tributos ou encargos sociais e trabalhistas.

ATENDEU

9.3.4. As LICITANTES deverão apresentar Planilha de Preços Geral, com
preço em moeda nacional com aceitação de dois dígitos após a casa
decimal.

ATENDEU

9.3.5. As LICITANTES deverão apresentar preço unitário do item cotado,
em algarismo, e o valor total, em algarismo e por extenso, prevalecendo o
valor unitário caso haja divergência entre ele e o valor total; e, havendo
divergência entre os valores expressos em algarismos e por extenso, deve
prevalecer o valor por extenso;

ATENDEU

9.3.6. As LICITANTES deverão Apresentar CD-R, contendo proposta de
preço, com indicação dos preços unitários, Cronograma Fisico-Financeiro,
e o BDI detalhado. Estando as planilhas completamente destravadas, sem
senhas de acesso.

ATENDEU

9.3.6.1. As planilhas deverão ser apresentadas com arredondamento de 2
(duas) casas decimais utilizando a formula “ARRED”, tanto no preço
unitário quanto no preço total;

ATENDEU

9.3.6.2. A apresentação dos valores unitários e totais não deverá
ultrapassar os valores ofertados da planilha orçamentária do edital.

ATENDEU

9.3.6.3. A proposta de preço, com indicação dos preços unitários,
Cronograma Fisico-Financeiro, e o BDI detalhado apresentados no
Envelope A, deverão corresponder exatamente aos apresentados em
CD/R.

ATENDEU

9.3.7. As LICITANTES deverão apresentar BDI detalhado.

ATENDEU

9.3.7.1. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional devem
apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na
composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a
empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei
Complementar n. 123/2006, bem como que a composição de encargos
sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas
empresas estão dispensadas de recolhimento (SESI, SENAI, SEBRAE
etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar;

ATENDEU

9.3.8 Não será admitida proposta final da empresa vencedora que
apresente preços global ou unitários, simbólicos, irrisórios ou de valor zero.

ATENDEU
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9.4.1.3. apresentar Planilha de Preços, conforme definido no ANEXO II –
Termo de Referência, tudo de acordo com as orientações contidas no
mencionado ANEXO II deste instrumento. O preço unitário em algarismo, o
preço total do item em algarismo e o preço global do objeto em algarismo e
por extenso, prevalecendo o valor unitário caso haja divergência entre ele
e o valor total; e, havendo divergência entre os valores expressos em
algarismos e por extenso, deve prevalecer o valor por extenso.
3.

ATENDEU

MARCELO VICENTE DA SILVA EIRELI ME apresentou:
9.3. INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS:

9.3.1. O preço será CIF, portanto, livre de impostos, taxas, contribuições,
fretes, seguros ou quaisquer outras despesas;

ATENDEU

9.3.2. Na formulação da proposta de preços, a licitante deverá considerar
todas as despesas e custos com os trabalhos a serem executadas, tais
como: mão-de-obra, salários, encargos sociais para-fiscais, trabalhistas,
seguros, transportes, tributos, despesas diretas e indiretas, taxas e
contribuições relacionadas com o seu cumprimento. A PMSJ não admitirá
qualquer alegação posterior que vise ao ressarcimento de despesas ou
custos não considerados nos preços ofertados, ressalvadas as hipóteses
de criação ou majoração de tributos ou encargos sociais e trabalhistas.

ATENDEU

9.3.4. As LICITANTES deverão apresentar Planilha de Preços Geral, com
preço em moeda nacional com aceitação de dois dígitos após a casa
decimal.

ATENDEU

9.3.5. As LICITANTES deverão apresentar preço unitário do item cotado,
em algarismo, e o valor total, em algarismo e por extenso, prevalecendo o
valor unitário caso haja divergência entre ele e o valor total; e, havendo
divergência entre os valores expressos em algarismos e por extenso, deve
prevalecer o valor por extenso;

ATENDEU

9.3.6. As LICITANTES deverão Apresentar CD-R, contendo proposta de
preço, com indicação dos preços unitários, Cronograma Fisico-Financeiro,
e o BDI detalhado. Estando as planilhas completamente destravadas, sem
senhas de acesso.

NÃO ATENDEU

9.3.6.1. As planilhas deverão ser apresentadas com arredondamento de 2
(duas) casas decimais utilizando a formula “ARRED”, tanto no preço
unitário quanto no preço total;

A EMPRESA APRESENTOU CD-R DE
OUTRA CONCORRÊNCIA PÚBLICA
NÃO ATENDEU
A EMPRESA APRESENTOU CD-R DE
OUTRA CONCORRÊNCIA PÚBLICA, NÃO
SENDO POSSÍVEL TAL ANÁLISE

9.3.6.2. A apresentação dos valores unitários e totais não deverá
ultrapassar os valores ofertados da planilha orçamentária do edital.

ATENDEU

9.3.6.3. A proposta de preço, com indicação dos preços unitários,
Cronograma Fisico-Financeiro, e o BDI detalhado apresentados no
Envelope A, deverão corresponder exatamente aos apresentados em
CD/R.

NÃO ATENDEU
A EMPRESA APRESENTOU CD-R DE
OUTRA CONCORRÊNCIA PÚBLICA

9.3.7. As LICITANTES deverão apresentar BDI detalhado.

ATENDEU

9.3.7.1. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional devem
apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na
composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a
empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei
Complementar n. 123/2006, bem como que a composição de encargos

ATENDEU
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sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas
empresas estão dispensadas de recolhimento (SESI, SENAI, SEBRAE
etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar;
9.3.8 Não será admitida proposta final da empresa vencedora que
apresente preços global ou unitários, simbólicos, irrisórios ou de valor zero.

ATENDEU

9.4.1.3. apresentar Planilha de Preços, conforme definido no ANEXO II –
Termo de Referência, tudo de acordo com as orientações contidas no
mencionado ANEXO II deste instrumento. O preço unitário em algarismo, o
preço total do item em algarismo e o preço global do objeto em algarismo e
por extenso, prevalecendo o valor unitário caso haja divergência entre ele
e o valor total; e, havendo divergência entre os valores expressos em
algarismos e por extenso, deve prevalecer o valor por extenso.

ATENDEU

4.

GRADUS CONSTRUTORA LTDA EPP apresentou:
9.3. INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS:

9.3.1. O preço será CIF, portanto, livre de impostos, taxas, contribuições,
fretes, seguros ou quaisquer outras despesas;
ATENDEU
9.3.2. Na formulação da proposta de preços, a licitante deverá considerar
todas as despesas e custos com os trabalhos a serem executadas, tais
como: mão-de-obra, salários, encargos sociais para-fiscais, trabalhistas,
seguros, transportes, tributos, despesas diretas e indiretas, taxas e
contribuições relacionadas com o seu cumprimento. A PMSJ não admitirá
qualquer alegação posterior que vise ao ressarcimento de despesas ou
custos não considerados nos preços ofertados, ressalvadas as hipóteses
de criação ou majoração de tributos ou encargos sociais e trabalhistas.

ATENDEU

9.3.4. As LICITANTES deverão apresentar Planilha de Preços Geral, com
preço em moeda nacional com aceitação de dois dígitos após a casa
decimal.

ATENDEU

9.3.5. As LICITANTES deverão apresentar preço unitário do item cotado,
em algarismo, e o valor total, em algarismo e por extenso, prevalecendo o
valor unitário caso haja divergência entre ele e o valor total; e, havendo
divergência entre os valores expressos em algarismos e por extenso, deve
prevalecer o valor por extenso;

ATENDEU

9.3.6. As LICITANTES deverão Apresentar CD-R, contendo proposta de
preço, com indicação dos preços unitários e o BDI detalhado. Estando as
planilhas completamente destravadas, sem senhas de acesso.

ATENDEU

9.3.6.1. As planilhas deverão ser apresentadas com arredondamento de 2
(duas) casas decimais utilizando a formula “ARRED”, tanto no preço
unitário quanto no preço total;

ATENDEU

9.3.6.2. A apresentação dos valores unitários e totais não deverá
ultrapassar os valores ofertados da planilha orçamentária do edital.

ATENDEU

9.3.6.3. A proposta de preço, com indicação dos preços unitários e o BDI
detalhado apresentados no Envelope A, deverão corresponder exatamente
aos apresentados em CD/R.

ATENDEU

9.3.7. As LICITANTES deverão apresentar BDI detalhado.

ATENDEU
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9.3.7.1. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional devem
apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na
composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a
empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei
Complementar n. 123/2006, bem como que a composição de encargos
sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas
empresas estão dispensadas de recolhimento (SESI, SENAI, SEBRAE
etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar;
9.3.8 Não será admitida proposta final da empresa vencedora que
apresente preços global ou unitários, simbólicos, irrisórios ou de valor zero.
9.4.1.3. apresentar Planilha de Preços, conforme definido no ANEXO II –
Termo de Referência, tudo de acordo com as orientações contidas no
mencionado ANEXO II deste instrumento. O preço unitário em algarismo, o
preço total do item em algarismo e o preço global do objeto em algarismo e
por extenso, prevalecendo o valor unitário caso haja divergência entre ele
e o valor total; e, havendo divergência entre os valores expressos em
algarismos e por extenso, deve prevalecer o valor por extenso.

5.

ATENDEU

ATENDEU

ATENDEU

PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA apresentou:
9.3. INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS:

9.3.1. O preço será CIF, portanto, livre de impostos, taxas, contribuições,
fretes, seguros ou quaisquer outras despesas;

ATENDEU

9.3.2. Na formulação da proposta de preços, a licitante deverá considerar
todas as despesas e custos com os trabalhos a serem executadas, tais
como: mão-de-obra, salários, encargos sociais para-fiscais, trabalhistas,
seguros, transportes, tributos, despesas diretas e indiretas, taxas e
contribuições relacionadas com o seu cumprimento. A PMSJ não admitirá
qualquer alegação posterior que vise ao ressarcimento de despesas ou
custos não considerados nos preços ofertados, ressalvadas as hipóteses
de criação ou majoração de tributos ou encargos sociais e trabalhistas.

ATENDEU

9.3.4. As LICITANTES deverão apresentar Planilha de Preços Geral, com
preço em moeda nacional com aceitação de dois dígitos após a casa
decimal.

ATENDEU

9.3.5. As LICITANTES deverão apresentar preço unitário do item cotado,
em algarismo, e o valor total, em algarismo e por extenso, prevalecendo o
valor unitário caso haja divergência entre ele e o valor total; e, havendo
divergência entre os valores expressos em algarismos e por extenso, deve
prevalecer o valor por extenso;

ATENDEU

9.3.6. As LICITANTES deverão Apresentar CD-R, contendo proposta de
preço, com indicação dos preços unitários e o BDI detalhado. Estando as
planilhas completamente destravadas, sem senhas de acesso.

ATENDEU

9.3.6.1. As planilhas deverão ser apresentadas com arredondamento de 2
(duas) casas decimais utilizando a formula “ARRED”, tanto no preço
unitário quanto no preço total;

ATENDEU
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9.3.6.2. A apresentação dos valores unitários e totais não deverá
ultrapassar os valores ofertados da planilha orçamentária do edital.

ATENDEU

9.3.6.3. A proposta de preço, com indicação dos preços unitários e o BDI
detalhado apresentados no Envelope A, deverão corresponder exatamente
aos apresentados em CD/R.

ATENDEU

9.3.7. As LICITANTES deverão apresentar BDI detalhado.

ATENDEU

9.3.7.1. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional devem
apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na
composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a
empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei
Complementar n. 123/2006, bem como que a composição de encargos
sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas
empresas estão dispensadas de recolhimento (SESI, SENAI, SEBRAE
etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar;

ATENDEU

9.3.8 Não será admitida proposta final da empresa vencedora que
apresente preços global ou unitários, simbólicos, irrisórios ou de valor zero.

ATENDEU

9.4.1.3. apresentar Planilha de Preços, conforme definido no ANEXO II –
Termo de Referência, tudo de acordo com as orientações contidas no
mencionado ANEXO II deste instrumento. O preço unitário em algarismo, o
preço total do item em algarismo e o preço global do objeto em algarismo e
por extenso, prevalecendo o valor unitário caso haja divergência entre ele
e o valor total; e, havendo divergência entre os valores expressos em
algarismos e por extenso, deve prevalecer o valor por extenso.
6.

ATENDEU

CONSTRUKERUV CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP apresentou:
9.3. INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS:

9.3.1. O preço será CIF, portanto, livre de impostos, taxas, contribuições,
fretes, seguros ou quaisquer outras despesas;

ATENDEU

9.3.2. Na formulação da proposta de preços, a licitante deverá considerar
todas as despesas e custos com os trabalhos a serem executadas, tais
como: mão-de-obra, salários, encargos sociais para-fiscais, trabalhistas,
seguros, transportes, tributos, despesas diretas e indiretas, taxas e
contribuições relacionadas com o seu cumprimento. A PMSJ não admitirá
qualquer alegação posterior que vise ao ressarcimento de despesas ou
custos não considerados nos preços ofertados, ressalvadas as hipóteses
de criação ou majoração de tributos ou encargos sociais e trabalhistas.

ATENDEU

9.3.4. As LICITANTES deverão apresentar Planilha de Preços Geral, com
preço em moeda nacional com aceitação de dois dígitos após a casa
decimal.

ATENDEU

9.3.5. As LICITANTES deverão apresentar preço unitário do item cotado,
em algarismo, e o valor total, em algarismo e por extenso, prevalecendo o
valor unitário caso haja divergência entre ele e o valor total; e, havendo
divergência entre os valores expressos em algarismos e por extenso, deve
prevalecer o valor por extenso;

ATENDEU

9.3.6. As LICITANTES deverão Apresentar CD-R, contendo proposta de
preço, com indicação dos preços unitários e o BDI detalhado. Estando as
planilhas completamente destravadas, sem senhas de acesso.

ATENDEU
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9.3.6.1. As planilhas deverão ser apresentadas com arredondamento de 2
(duas) casas decimais utilizando a formula “ARRED”, tanto no preço
unitário quanto no preço total;

ATENDEU

9.3.6.2. A apresentação dos valores unitários e totais não deverá
ultrapassar os valores ofertados da planilha orçamentária do edital.

ATENDEU

9.3.6.3. A proposta de preço, com indicação dos preços unitários e o BDI
detalhado apresentados no Envelope A, deverão corresponder exatamente
aos apresentados em CD/R.

ATENDEU

9.3.7. As LICITANTES deverão apresentar BDI detalhado.

ATENDEU

9.3.7.1. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional devem
apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na
composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a
empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei
Complementar n. 123/2006, bem como que a composição de encargos
sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas
empresas estão dispensadas de recolhimento (SESI, SENAI, SEBRAE
etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar;

ATENDEU

9.3.8 Não será admitida proposta final da empresa vencedora que
apresente preços global ou unitários, simbólicos, irrisórios ou de valor zero.

ATENDEU

9.4.1.3. apresentar Planilha de Preços, conforme definido no ANEXO II –
Termo de Referência, tudo de acordo com as orientações contidas no
mencionado ANEXO II deste instrumento. O preço unitário em algarismo, o
preço total do item em algarismo e o preço global do objeto em algarismo e
por extenso, prevalecendo o valor unitário caso haja divergência entre ele
e o valor total; e, havendo divergência entre os valores expressos em
algarismos e por extenso, deve prevalecer o valor por extenso.
7.

ATENDEU

MADRE MAIS EMPREENDIMENTOS EIRELI ME apresentou:
9.3. INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS:

9.3.1. O preço será CIF, portanto, livre de impostos, taxas, contribuições,
fretes, seguros ou quaisquer outras despesas;
9.3.2. Na formulação da proposta de preços, a licitante deverá considerar
todas as despesas e custos com os trabalhos a serem executadas, tais
como: mão-de-obra, salários, encargos sociais para-fiscais, trabalhistas,
seguros, transportes, tributos, despesas diretas e indiretas, taxas e
contribuições relacionadas com o seu cumprimento. A PMSJ não admitirá
qualquer alegação posterior que vise ao ressarcimento de despesas ou
custos não considerados nos preços ofertados, ressalvadas as hipóteses
de criação ou majoração de tributos ou encargos sociais e trabalhistas.

ATENDEU

ATENDEU

9.3.4. As LICITANTES deverão apresentar Planilha de Preços Geral, com
preço em moeda nacional com aceitação de dois dígitos após a casa
decimal.

ATENDEU

9.3.5. As LICITANTES deverão apresentar preço unitário do item cotado,
em algarismo, e o valor total, em algarismo e por extenso, prevalecendo o
valor unitário caso haja divergência entre ele e o valor total; e, havendo
divergência entre os valores expressos em algarismos e por extenso, deve
prevalecer o valor por extenso;

ATENDEU
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9.3.6. As LICITANTES deverão Apresentar CD-R, contendo proposta de
preço, com indicação dos preços unitários e o BDI detalhado. Estando as
planilhas completamente destravadas, sem senhas de acesso.

ATENDEU

9.3.6.1. As planilhas deverão ser apresentadas com arredondamento de 2
(duas) casas decimais utilizando a formula “ARRED”, tanto no preço
unitário quanto no preço total;

ATENDEU

9.3.6.2. A apresentação dos valores unitários e totais não deverá
ultrapassar os valores ofertados da planilha orçamentária do edital.

ATENDEU

9.3.6.3. A proposta de preço, com indicação dos preços unitários e o BDI
detalhado apresentados no Envelope A, deverão corresponder exatamente
aos apresentados em CD/R.

ATENDEU

9.3.7. As LICITANTES deverão apresentar BDI detalhado.

NÃO ATENDEU

A empresa não atendeu devido a alteração
nos percentuais do BDI, no item COFINS de
3,00% para 2,57% e o PIS/PASEP de 0,65%
para 0,56%.

9.3.7.1. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional devem
apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na
composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a
empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei
Complementar n. 123/2006, bem como que a composição de encargos
sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas
empresas estão dispensadas de recolhimento (SESI, SENAI, SEBRAE
etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar;

NÃO ATENDEU

A empresa não atendeu devido a alteração
nos percentuais do BDI, no item COFINS de
3,00% para 2,57% e o PIS/PASEP de 0,65%
para 0,56%.

9.3.8 Não será admitida proposta final da empresa vencedora que
apresente preços global ou unitários, simbólicos, irrisórios ou de valor zero.
ATENDEU
9.4.1.3. apresentar Planilha de Preços, conforme definido no ANEXO II –
Termo de Referência, tudo de acordo com as orientações contidas no
mencionado ANEXO II deste instrumento. O preço unitário em algarismo, o
preço total do item em algarismo e o preço global do objeto em algarismo e
por extenso, prevalecendo o valor unitário caso haja divergência entre ele
e o valor total; e, havendo divergência entre os valores expressos em
algarismos e por extenso, deve prevalecer o valor por extenso.
8.

ATENDEU

CONSTRUMOREIRA LTDA EPP apresentou:
9.3. INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS:

9.3.1. O preço será CIF, portanto, livre de impostos, taxas, contribuições,
fretes, seguros ou quaisquer outras despesas;

ATENDEU

9.3.2. Na formulação da proposta de preços, a licitante deverá considerar
todas as despesas e custos com os trabalhos a serem executadas, tais
como: mão-de-obra, salários, encargos sociais para-fiscais, trabalhistas,

ATENDEU
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seguros, transportes, tributos, despesas diretas e indiretas, taxas e
contribuições relacionadas com o seu cumprimento. A PMSJ não admitirá
qualquer alegação posterior que vise ao ressarcimento de despesas ou
custos não considerados nos preços ofertados, ressalvadas as hipóteses
de criação ou majoração de tributos ou encargos sociais e trabalhistas.
9.3.4. As LICITANTES deverão apresentar Planilha de Preços Geral, com
preço em moeda nacional com aceitação de dois dígitos após a casa
decimal.

ATENDEU

9.3.5. As LICITANTES deverão apresentar preço unitário do item cotado,
em algarismo, e o valor total, em algarismo e por extenso, prevalecendo o
valor unitário caso haja divergência entre ele e o valor total; e, havendo
divergência entre os valores expressos em algarismos e por extenso, deve
prevalecer o valor por extenso;

ATENDEU

9.3.6. As LICITANTES deverão Apresentar CD-R, contendo proposta de
preço, com indicação dos preços unitários e o BDI detalhado. Estando as
planilhas completamente destravadas, sem senhas de acesso.

ATENDEU

9.3.6.1. As planilhas deverão ser apresentadas com arredondamento de 2
(duas) casas decimais utilizando a formula “ARRED”, tanto no preço
unitário quanto no preço total;

ATENDEU

9.3.6.2. A apresentação dos valores unitários e totais não deverá
ultrapassar os valores ofertados da planilha orçamentária do edital.

NÃO ATENDEU
A EMPRESA APRESENTOU VALOR
UNITÁRIO E TOTAIS MAIORES QUE O DA
ADMINISTRAÇÃO PARA O ITEM 18.3.3.2

9.3.6.3. A proposta de preço, com indicação dos preços unitários, e o BDI
detalhado apresentados no Envelope A, deverão corresponder exatamente
aos apresentados em CD/R.

ATENDEU

9.3.7. As LICITANTES deverão apresentar BDI detalhado.

ATENDEU

9.3.7.1. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional devem
apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na
composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a
empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei
Complementar n. 123/2006, bem como que a composição de encargos
sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas
empresas estão dispensadas de recolhimento (SESI, SENAI, SEBRAE
etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar;

ATENDEU

9.3.8 Não será admitida proposta final da empresa vencedora que
apresente preços global ou unitários, simbólicos, irrisórios ou de valor zero.

ATENDEU

9.4.1.3. apresentar Planilha de Preços, conforme definido no ANEXO II –
Termo de Referência, tudo de acordo com as orientações contidas no
mencionado ANEXO II deste instrumento. O preço unitário em algarismo, o
preço total do item em algarismo e o preço global do objeto em algarismo e
por extenso, prevalecendo o valor unitário caso haja divergência entre ele
e o valor total; e, havendo divergência entre os valores expressos em
algarismos e por extenso, deve prevalecer o valor por extenso.

ATENDEU

9.

BMV CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI apresentou:
9.3. INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS:
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9.3.1. O preço será CIF, portanto, livre de impostos, taxas, contribuições,
fretes, seguros ou quaisquer outras despesas;

ATENDEU

9.3.2. Na formulação da proposta de preços, a licitante deverá considerar
todas as despesas e custos com os trabalhos a serem executadas, tais
como: mão-de-obra, salários, encargos sociais para-fiscais, trabalhistas,
seguros, transportes, tributos, despesas diretas e indiretas, taxas e
contribuições relacionadas com o seu cumprimento. A PMSJ não admitirá
qualquer alegação posterior que vise ao ressarcimento de despesas ou
custos não considerados nos preços ofertados, ressalvadas as hipóteses
de criação ou majoração de tributos ou encargos sociais e trabalhistas.

ATENDEU

9.3.4. As LICITANTES deverão apresentar Planilha de Preços Geral, com
preço em moeda nacional com aceitação de dois dígitos após a casa
decimal.

ATENDEU

9.3.5. As LICITANTES deverão apresentar preço unitário do item cotado,
em algarismo, e o valor total, em algarismo e por extenso, prevalecendo o
valor unitário caso haja divergência entre ele e o valor total; e, havendo
divergência entre os valores expressos em algarismos e por extenso, deve
prevalecer o valor por extenso;

ATENDEU

9.3.6. As LICITANTES deverão Apresentar CD-R, contendo proposta de
preço, com indicação dos preços unitários e o BDI detalhado. Estando as
planilhas completamente destravadas, sem senhas de acesso.

ATENDEU

9.3.6.1. As planilhas deverão ser apresentadas com arredondamento de 2
(duas) casas decimais utilizando a formula “ARRED”, tanto no preço
unitário quanto no preço total;

ATENDEU

9.3.6.2. A apresentação dos valores unitários e totais não deverá
ultrapassar os valores ofertados da planilha orçamentária do edital.

ATENDEU

9.3.6.3. A proposta de preço, com indicação dos preços unitários e o BDI
detalhado apresentados no Envelope A, deverão corresponder exatamente
aos apresentados em CD/R.

ATENDEU

9.3.7. As LICITANTES deverão apresentar BDI detalhado.

ATENDEU

9.3.7.1. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional devem
apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na
composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a
empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei
Complementar n. 123/2006, bem como que a composição de encargos
sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas
empresas estão dispensadas de recolhimento (SESI, SENAI, SEBRAE
etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar;

ATENDEU

9.3.8 Não será admitida proposta final da empresa vencedora que
apresente preços global ou unitários, simbólicos, irrisórios ou de valor zero.

ATENDEU

9.4.1.3. apresentar Planilha de Preços, conforme definido no ANEXO II –
Termo de Referência, tudo de acordo com as orientações contidas no
mencionado ANEXO II deste instrumento. O preço unitário em algarismo, o
preço total do item em algarismo e o preço global do objeto em algarismo e
por extenso, prevalecendo o valor unitário caso haja divergência entre ele
e o valor total; e, havendo divergência entre os valores expressos em

ATENDEU
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algarismos e por extenso, deve prevalecer o valor por extenso.
10.

G3 POLARES SERVIÇOS EIRELI apresentou:
9.3. INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS:

9.3.1. O preço será CIF, portanto, livre de impostos, taxas, contribuições,
fretes, seguros ou quaisquer outras despesas;

ATENDEU

9.3.2. Na formulação da proposta de preços, a licitante deverá considerar
todas as despesas e custos com os trabalhos a serem executadas, tais
como: mão-de-obra, salários, encargos sociais para-fiscais, trabalhistas,
seguros, transportes, tributos, despesas diretas e indiretas, taxas e
contribuições relacionadas com o seu cumprimento. A PMSJ não admitirá
qualquer alegação posterior que vise ao ressarcimento de despesas ou
custos não considerados nos preços ofertados, ressalvadas as hipóteses
de criação ou majoração de tributos ou encargos sociais e trabalhistas.

ATENDEU

9.3.4. As LICITANTES deverão apresentar Planilha de Preços Geral, com
preço em moeda nacional com aceitação de dois dígitos após a casa
decimal.

ATENDEU

9.3.5. As LICITANTES deverão apresentar preço unitário do item cotado,
em algarismo, e o valor total, em algarismo e por extenso, prevalecendo o
valor unitário caso haja divergência entre ele e o valor total; e, havendo
divergência entre os valores expressos em algarismos e por extenso, deve
prevalecer o valor por extenso;

ATENDEU

9.3.6. As LICITANTES deverão Apresentar CD-R, contendo proposta de
preço, com indicação dos preços unitários e o BDI detalhado. Estando as
planilhas completamente destravadas, sem senhas de acesso.

ATENDEU

9.3.6.1. As planilhas deverão ser apresentadas com arredondamento de 2
(duas) casas decimais utilizando a formula “ARRED”, tanto no preço
unitário quanto no preço total;

ATENDEU

9.3.6.2. A apresentação dos valores unitários e totais não deverá
ultrapassar os valores ofertados da planilha orçamentária do edital.

ATENDEU

9.3.6.3. A proposta de preço, com indicação dos preços unitários e o BDI
detalhado apresentados no Envelope A, deverão corresponder exatamente
aos apresentados em CD/R.

ATENDEU

9.3.7. As LICITANTES deverão apresentar BDI detalhado.

ATENDEU

9.3.7.1. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional devem
apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na
composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a
empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei
Complementar n. 123/2006, bem como que a composição de encargos
sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas
empresas estão dispensadas de recolhimento (SESI, SENAI, SEBRAE
etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar;

ATENDEU

9.3.8 Não será admitida proposta final da empresa vencedora que
apresente preços global ou unitários, simbólicos, irrisórios ou de valor zero.

ATENDEU

9.4.1.3. apresentar Planilha de Preços, conforme definido no ANEXO II –
Termo de Referência, tudo de acordo com as orientações contidas no
mencionado ANEXO II deste instrumento. O preço unitário em algarismo, o

ATENDEU
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preço total do item em algarismo e o preço global do objeto em algarismo e
por extenso, prevalecendo o valor unitário caso haja divergência entre ele
e o valor total; e, havendo divergência entre os valores expressos em
algarismos e por extenso, deve prevalecer o valor por extenso.
11.

JMPN CONSTRUTORA EIRELI ME apresentou:
9.3. INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS:

9.3.1. O preço será CIF, portanto, livre de impostos, taxas, contribuições,
fretes, seguros ou quaisquer outras despesas;

ATENDEU

9.3.2. Na formulação da proposta de preços, a licitante deverá considerar
todas as despesas e custos com os trabalhos a serem executadas, tais
como: mão-de-obra, salários, encargos sociais para-fiscais, trabalhistas,
seguros, transportes, tributos, despesas diretas e indiretas, taxas e
contribuições relacionadas com o seu cumprimento. A PMSJ não admitirá
qualquer alegação posterior que vise ao ressarcimento de despesas ou
custos não considerados nos preços ofertados, ressalvadas as hipóteses
de criação ou majoração de tributos ou encargos sociais e trabalhistas.

ATENDEU

9.3.4. As LICITANTES deverão apresentar Planilha de Preços Geral, com
preço em moeda nacional com aceitação de dois dígitos após a casa
decimal.

ATENDEU

9.3.5. As LICITANTES deverão apresentar preço unitário do item cotado,
em algarismo, e o valor total, em algarismo e por extenso, prevalecendo o
valor unitário caso haja divergência entre ele e o valor total; e, havendo
divergência entre os valores expressos em algarismos e por extenso, deve
prevalecer o valor por extenso;

ATENDEU

9.3.6. As LICITANTES deverão Apresentar CD-R, contendo proposta de
preço, com indicação dos preços unitários e o BDI detalhado. Estando as
planilhas completamente destravadas, sem senhas de acesso.

ATENDEU

9.3.6.1. As planilhas deverão ser apresentadas com arredondamento de 2
(duas) casas decimais utilizando a formula “ARRED”, tanto no preço
unitário quanto no preço total;

ATENDEU

9.3.6.2. A apresentação dos valores unitários e totais não deverá
ultrapassar os valores ofertados da planilha orçamentária do edital.

ATENDEU

9.3.6.3. A proposta de preço, com indicação dos preços unitários e o BDI
detalhado apresentados no Envelope A, deverão corresponder exatamente
aos apresentados em CD/R.

ATENDEU

9.3.7. As LICITANTES deverão apresentar BDI detalhado.

ATENDEU

9.3.7.1. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional devem
apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na
composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a
empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei
Complementar n. 123/2006, bem como que a composição de encargos
sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas
empresas estão dispensadas de recolhimento (SESI, SENAI, SEBRAE
etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar;

ATENDEU

9.3.8 Não será admitida proposta final da empresa vencedora que
apresente preços global ou unitários, simbólicos, irrisórios ou de valor zero.

ATENDEU
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9.4.1.3. apresentar Planilha de Preços, conforme definido no ANEXO II –
Termo de Referência, tudo de acordo com as orientações contidas no
mencionado ANEXO II deste instrumento. O preço unitário em algarismo, o
preço total do item em algarismo e o preço global do objeto em algarismo e
por extenso, prevalecendo o valor unitário caso haja divergência entre ele
e o valor total; e, havendo divergência entre os valores expressos em
algarismos e por extenso, deve prevalecer o valor por extenso.
12.

ATENDEU

NTW ENGENHARIA OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP apresentou:
9.3. INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS:

9.3.1. O preço será CIF, portanto, livre de impostos, taxas, contribuições,
fretes, seguros ou quaisquer outras despesas;

ATENDEU

9.3.2. Na formulação da proposta de preços, a licitante deverá considerar
todas as despesas e custos com os trabalhos a serem executadas, tais
como: mão-de-obra, salários, encargos sociais para-fiscais, trabalhistas,
seguros, transportes, tributos, despesas diretas e indiretas, taxas e
contribuições relacionadas com o seu cumprimento. A PMSJ não admitirá
qualquer alegação posterior que vise ao ressarcimento de despesas ou
custos não considerados nos preços ofertados, ressalvadas as hipóteses
de criação ou majoração de tributos ou encargos sociais e trabalhistas.

ATENDEU

9.3.4. As LICITANTES deverão apresentar Planilha de Preços Geral, com
preço em moeda nacional com aceitação de dois dígitos após a casa
decimal.

ATENDEU

9.3.5. As LICITANTES deverão apresentar preço unitário do item cotado,
em algarismo, e o valor total, em algarismo e por extenso, prevalecendo o
valor unitário caso haja divergência entre ele e o valor total; e, havendo
divergência entre os valores expressos em algarismos e por extenso, deve
prevalecer o valor por extenso;

ATENDEU

9.3.6. As LICITANTES deverão apresentar CD-R, contendo proposta de
preço, com indicação dos preços unitários e o BDI detalhado. Estando as
planilhas completamente destravadas, sem senhas de acesso.

ATENDEU

9.3.6.1. As planilhas deverão ser apresentadas com arredondamento de 2
(duas) casas decimais utilizando a fórmula “ARRED”, tanto no preço
unitário quanto no preço total;

NÃO ATENDEU

9.3.6.2. A apresentação dos valores unitários e totais não deverá
ultrapassar os valores ofertados da planilha orçamentária do edital.

NÃO ATENDEU
A EMPRESA APRESENTOU OS ITENS
2.2.11, 10.19, 18.3.2.7, 20.6 MAIORES QUE
O DA ADMINISTRAÇÃO.
OS ITENS 12.1.12, 15.3.14 E 16.1.7
TIVERAM SEUS QUANTITATIVOS
ALTERADOS.
OS ITENS DE 15.6.1 AO 15.6.22 ESTÃO
COM ERROS DE MULTIPLICAÇÃO

9.3.6.3. A proposta de preço, com indicação dos preços unitários e o BDI
detalhado, apresentados no Envelope A, deverão corresponder
exatamente aos apresentados em CD/R.

ATENDEU

3UHIHLWXUD0XQLFLSDOGH0DWDGH6mR-RmR
5XD/XL]$QWRQLR*DUFH]Q&HQWUR0DWDGH6mR-RmR±%$
7HO  )D[ZZZPDWDGHVDRMRDREDJRYEU


CERTIFICAÇÃO DIGITAL: GAJGHE/FVAR5NKM4D2PQRG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
25 de Fevereiro de 2021
22 - Ano - Nº 3570

Mata de São João





9.3.7. As LICITANTES deverão apresentar BDI detalhado.

ATENDEU

9.3.7.1. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional devem
apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na
composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a
empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei
Complementar n. 123/2006, bem como que a composição de encargos
sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas
empresas estão dispensadas de recolhimento (SESI, SENAI, SEBRAE
etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar;

ATENDEU

9.3.8 Não será admitida proposta final da empresa vencedora que
apresente preços global ou unitários, simbólicos, irrisórios ou de valor zero.

ATENDEU

9.4.1.3. apresentar Planilha de Preços, conforme definido no ANEXO II –
Termo de Referência, tudo de acordo com as orientações contidas no
mencionado ANEXO II deste instrumento. O preço unitário em algarismo, o
preço total do item em algarismo e o preço global do objeto em algarismo e
por extenso, prevalecendo o valor unitário caso haja divergência entre ele
e o valor total; e, havendo divergência entre os valores expressos em
algarismos e por extenso, deve prevalecer o valor por extenso.

ATENDEU

13.

CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA apresentou:
9.3. INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS:

9.3.1. O preço será CIF, portanto, livre de impostos, taxas, contribuições,
fretes, seguros ou quaisquer outras despesas;

ATENDEU

9.3.2. Na formulação da proposta de preços, a licitante deverá considerar
todas as despesas e custos com os trabalhos a serem executadas, tais
como: mão-de-obra, salários, encargos sociais para-fiscais, trabalhistas,
seguros, transportes, tributos, despesas diretas e indiretas, taxas e
contribuições relacionadas com o seu cumprimento. A PMSJ não admitirá
qualquer alegação posterior que vise ao ressarcimento de despesas ou
custos não considerados nos preços ofertados, ressalvadas as hipóteses
de criação ou majoração de tributos ou encargos sociais e trabalhistas.

ATENDEU

9.3.4. As LICITANTES deverão apresentar Planilha de Preços Geral, com
preço em moeda nacional com aceitação de dois dígitos após a casa
decimal.

ATENDEU

9.3.5. As LICITANTES deverão apresentar preço unitário do item cotado,
em algarismo, e o valor total, em algarismo e por extenso, prevalecendo o
valor unitário caso haja divergência entre ele e o valor total; e, havendo
divergência entre os valores expressos em algarismos e por extenso, deve
prevalecer o valor por extenso;

ATENDEU

9.3.6. As LICITANTES deverão Apresentar CD-R, contendo proposta de
preço, com indicação dos preços unitários e o BDI detalhado. Estando as
planilhas completamente destravadas, sem senhas de acesso.

ATENDEU

9.3.6.1. As planilhas deverão ser apresentadas com arredondamento de 2
(duas) casas decimais utilizando a formula “ARRED”, tanto no preço
unitário quanto no preço total;

ATENDEU

9.3.6.2. A apresentação dos valores unitários e totais não deverá
ultrapassar os valores ofertados da planilha orçamentária do edital.

ATENDEU
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9.3.6.3. A proposta de preço, com indicação dos preços unitários e o BDI
detalhado apresentados no Envelope A, deverão corresponder exatamente
aos apresentados em CD/R.

ATENDEU

9.3.7. As LICITANTES deverão apresentar BDI detalhado.

ATENDEU

9.3.7.1. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional devem
apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na
composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a
empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei
Complementar n. 123/2006, bem como que a composição de encargos
sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas
empresas estão dispensadas de recolhimento (SESI, SENAI, SEBRAE
etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar;

ATENDEU

9.3.8 Não será admitida proposta final da empresa vencedora que
apresente preços global ou unitários, simbólicos, irrisórios ou de valor zero.

ATENDEU

9.4.1.3. apresentar Planilha de Preços, conforme definido no ANEXO II –
Termo de Referência, tudo de acordo com as orientações contidas no
mencionado ANEXO II deste instrumento. O preço unitário em algarismo, o
preço total do item em algarismo e o preço global do objeto em algarismo e
por extenso, prevalecendo o valor unitário caso haja divergência entre ele
e o valor total; e, havendo divergência entre os valores expressos em
algarismos e por extenso, deve prevalecer o valor por extenso.

ATENDEU

14.

CONSTRUTORA KAZZA EIRELI apresentou:
9.3. INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS:

9.3.1. O preço será CIF, portanto, livre de impostos, taxas, contribuições,
fretes, seguros ou quaisquer outras despesas;

ATENDEU

9.3.2. Na formulação da proposta de preços, a licitante deverá considerar
todas as despesas e custos com os trabalhos a serem executadas, tais
como: mão-de-obra, salários, encargos sociais para-fiscais, trabalhistas,
seguros, transportes, tributos, despesas diretas e indiretas, taxas e
contribuições relacionadas com o seu cumprimento. A PMSJ não admitirá
qualquer alegação posterior que vise ao ressarcimento de despesas ou
custos não considerados nos preços ofertados, ressalvadas as hipóteses
de criação ou majoração de tributos ou encargos sociais e trabalhistas.

ATENDEU

9.3.4. As LICITANTES deverão apresentar Planilha de Preços Geral, com
preço em moeda nacional com aceitação de dois dígitos após a casa
decimal.

ATENDEU

9.3.5. As LICITANTES deverão apresentar preço unitário do item cotado,
em algarismo, e o valor total, em algarismo e por extenso, prevalecendo o
valor unitário caso haja divergência entre ele e o valor total; e, havendo
divergência entre os valores expressos em algarismos e por extenso, deve
prevalecer o valor por extenso;

ATENDEU

9.3.6. As LICITANTES deverão Apresentar CD-R, contendo proposta de
preço, com indicação dos preços unitários e o BDI detalhado. Estando as
planilhas completamente destravadas, sem senhas de acesso.

ATENDEU

9.3.6.1. As planilhas deverão ser apresentadas com arredondamento de 2
(duas) casas decimais utilizando a formula “ARRED”, tanto no preço
unitário quanto no preço total;

ATENDEU
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9.3.6.2. A apresentação dos valores unitários e totais não deverá
ultrapassar os valores ofertados da planilha orçamentária do edital.

ATENDEU

9.3.6.3. A proposta de preço, com indicação dos preços unitários e o BDI
detalhado apresentados no Envelope A, deverão corresponder exatamente
aos apresentados em CD/R.

ATENDEU

9.3.7. As LICITANTES deverão apresentar BDI detalhado.

ATENDEU

9.3.7.1. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional devem
apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na
composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a
empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei
Complementar n. 123/2006, bem como que a composição de encargos
sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas
empresas estão dispensadas de recolhimento (SESI, SENAI, SEBRAE
etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar;

ATENDEU

9.3.8 Não será admitida proposta final da empresa vencedora que
apresente preços global ou unitários, simbólicos, irrisórios ou de valor zero.

ATENDEU

9.4.1.3. apresentar Planilha de Preços, conforme definido no ANEXO II –
Termo de Referência, tudo de acordo com as orientações contidas no
mencionado ANEXO II deste instrumento. O preço unitário em algarismo, o
preço total do item em algarismo e o preço global do objeto em algarismo e
por extenso, prevalecendo o valor unitário caso haja divergência entre ele
e o valor total; e, havendo divergência entre os valores expressos em
algarismos e por extenso, deve prevalecer o valor por extenso.

ATENDEU

15.

RFT CONSTRUÇÕES EIRELI EPP apresentou:
9.3. INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS:

9.3.1. O preço será CIF, portanto, livre de impostos, taxas, contribuições,
fretes, seguros ou quaisquer outras despesas;

ATENDEU

9.3.2. Na formulação da proposta de preços, a licitante deverá considerar
todas as despesas e custos com os trabalhos a serem executadas, tais
como: mão-de-obra, salários, encargos sociais para-fiscais, trabalhistas,
seguros, transportes, tributos, despesas diretas e indiretas, taxas e
contribuições relacionadas com o seu cumprimento. A PMSJ não admitirá
qualquer alegação posterior que vise ao ressarcimento de despesas ou
custos não considerados nos preços ofertados, ressalvadas as hipóteses
de criação ou majoração de tributos ou encargos sociais e trabalhistas.

ATENDEU

9.3.4. As LICITANTES deverão apresentar Planilha de Preços Geral, com
preço em moeda nacional com aceitação de dois dígitos após a casa
decimal.

ATENDEU

9.3.5. As LICITANTES deverão apresentar preço unitário do item cotado,
em algarismo, e o valor total, em algarismo e por extenso, prevalecendo o
valor unitário caso haja divergência entre ele e o valor total; e, havendo
divergência entre os valores expressos em algarismos e por extenso, deve
prevalecer o valor por extenso;

ATENDEU

9.3.6. As LICITANTES deverão Apresentar CD-R, contendo proposta de
preço, com indicação dos preços unitários e o BDI detalhado. Estando as
planilhas completamente destravadas, sem senhas de acesso.

ATENDEU
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9.3.6.1. As planilhas deverão ser apresentadas com arredondamento de 2
(duas) casas decimais utilizando a formula “ARRED”, tanto no preço
unitário quanto no preço total;

ATENDEU

9.3.6.2. A apresentação dos valores unitários e totais não deverá
ultrapassar os valores ofertados da planilha orçamentária do edital.

NÃO ATENDEU
A EMPRESA APRESENTOU VALOR
UNITÁRIO E TOTAIS MAIORES QUE O DA
ADMINISTRAÇÃO PARA O ITEM 18.3.3.2

9.3.6.3. A proposta de preço, com indicação dos preços unitários e o BDI
detalhado apresentados no Envelope A, deverão corresponder exatamente
aos apresentados em CD/R.

ATENDEU

9.3.7. As LICITANTES deverão apresentar BDI detalhado.

ATENDEU

9.3.7.1. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional devem
apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na
composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a
empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei
Complementar n. 123/2006, bem como que a composição de encargos
sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas
empresas estão dispensadas de recolhimento (SESI, SENAI, SEBRAE
etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar;

ATENDEU

9.3.8 Não será admitida proposta final da empresa vencedora que
apresente preços global ou unitários, simbólicos, irrisórios ou de valor zero.

ATENDEU

9.4.1.3. apresentar Planilha de Preços, conforme definido no ANEXO II –
Termo de Referência, tudo de acordo com as orientações contidas no
mencionado ANEXO II deste instrumento. O preço unitário em algarismo, o
preço total do item em algarismo e o preço global do objeto em algarismo e
por extenso, prevalecendo o valor unitário caso haja divergência entre ele
e o valor total; e, havendo divergência entre os valores expressos em
algarismos e por extenso, deve prevalecer o valor por extenso.

ATENDEU

16.

METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA apresentou:
9.3. INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS:

9.3.1. O preço será CIF, portanto, livre de impostos, taxas, contribuições,
fretes, seguros ou quaisquer outras despesas;

ATENDEU

9.3.2. Na formulação da proposta de preços, a licitante deverá considerar
todas as despesas e custos com os trabalhos a serem executadas, tais
como: mão-de-obra, salários, encargos sociais para-fiscais, trabalhistas,
seguros, transportes, tributos, despesas diretas e indiretas, taxas e
contribuições relacionadas com o seu cumprimento. A PMSJ não admitirá
qualquer alegação posterior que vise ao ressarcimento de despesas ou
custos não considerados nos preços ofertados, ressalvadas as hipóteses
de criação ou majoração de tributos ou encargos sociais e trabalhistas.

ATENDEU

9.3.4. As LICITANTES deverão apresentar Planilha de Preços Geral, com
preço em moeda nacional com aceitação de dois dígitos após a casa
decimal.

ATENDEU

9.3.5. As LICITANTES deverão apresentar preço unitário do item cotado,
em algarismo, e o valor total, em algarismo e por extenso, prevalecendo o
valor unitário caso haja divergência entre ele e o valor total; e, havendo
divergência entre os valores expressos em algarismos e por extenso, deve

ATENDEU
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prevalecer o valor por extenso;
9.3.6. As LICITANTES deverão Apresentar CD-R, contendo proposta de
preço, com indicação dos preços unitários e o BDI detalhado. Estando as
planilhas completamente destravadas, sem senhas de acesso.

ATENDEU

9.3.6.1. As planilhas deverão ser apresentadas com arredondamento de 2
(duas) casas decimais utilizando a formula “ARRED”, tanto no preço
unitário quanto no preço total;

ATENDEU

9.3.6.2. A apresentação dos valores unitários e totais não deverá
ultrapassar os valores ofertados da planilha orçamentária do edital.

ATENDEU

9.3.6.3. A proposta de preço, com indicação dos preços unitários e o BDI
detalhado apresentados no Envelope A, deverão corresponder exatamente
aos apresentados em CD/R.

ATENDEU

9.3.7. As LICITANTES deverão apresentar BDI detalhado.

ATENDEU

9.3.7.1. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional devem
apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na
composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a
empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei
Complementar n. 123/2006, bem como que a composição de encargos
sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas
empresas estão dispensadas de recolhimento (SESI, SENAI, SEBRAE
etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar;

ATENDEU

9.3.8 Não será admitida proposta final da empresa vencedora que
apresente preços global ou unitários, simbólicos, irrisórios ou de valor zero.

ATENDEU

9.4.1.3. apresentar Planilha de Preços, conforme definido no ANEXO II –
Termo de Referência, tudo de acordo com as orientações contidas no
mencionado ANEXO II deste instrumento. O preço unitário em algarismo, o
preço total do item em algarismo e o preço global do objeto em algarismo e
por extenso, prevalecendo o valor unitário caso haja divergência entre ele
e o valor total; e, havendo divergência entre os valores expressos em
algarismos e por extenso, deve prevalecer o valor por extenso.

ATENDEU

17.

LIGA ENGENHARIA LTDA apresentou:
9.3. INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS:

9.3.1. O preço será CIF, portanto, livre de impostos, taxas, contribuições,
fretes, seguros ou quaisquer outras despesas;
9.3.2. Na formulação da proposta de preços, a licitante deverá considerar
todas as despesas e custos com os trabalhos a serem executadas, tais
como: mão-de-obra, salários, encargos sociais para-fiscais, trabalhistas,
seguros, transportes, tributos, despesas diretas e indiretas, taxas e
contribuições relacionadas com o seu cumprimento. A PMSJ não admitirá
qualquer alegação posterior que vise ao ressarcimento de despesas ou
custos não considerados nos preços ofertados, ressalvadas as hipóteses
de criação ou majoração de tributos ou encargos sociais e trabalhistas.
9.3.4. As LICITANTES deverão apresentar Planilha de Preços Geral, com
preço em moeda nacional com aceitação de dois dígitos após a casa
decimal.

ATENDEU

ATENDEU

ATENDEU
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9.3.5. As LICITANTES deverão apresentar preço unitário do item cotado,
em algarismo, e o valor total, em algarismo e por extenso, prevalecendo o
valor unitário caso haja divergência entre ele e o valor total; e, havendo
divergência entre os valores expressos em algarismos e por extenso, deve
prevalecer o valor por extenso;

ATENDEU

9.3.6. As LICITANTES deverão Apresentar CD-R, contendo proposta de
preço, com indicação dos preços unitários e o BDI detalhado. Estando as
planilhas completamente destravadas, sem senhas de acesso.

ATENDEU

9.3.6.1. As planilhas deverão ser apresentadas com arredondamento de 2
(duas) casas decimais utilizando a formula “ARRED”, tanto no preço
unitário quanto no preço total;

ATENDEU

9.3.6.2. A apresentação dos valores unitários e totais não deverá
ultrapassar os valores ofertados da planilha orçamentária do edital.

ATENDEU

9.3.6.3. A proposta de preço, com indicação dos preços unitários e o BDI
detalhado apresentados no Envelope A, deverão corresponder exatamente
aos apresentados em CD/R.

ATENDEU

9.3.7. As LICITANTES deverão apresentar BDI detalhado.

ATENDEU

9.3.7.1. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional devem
apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na
composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a
empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei
Complementar n. 123/2006, bem como que a composição de encargos
sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas
empresas estão dispensadas de recolhimento (SESI, SENAI, SEBRAE
etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar;

ATENDEU

9.3.8 Não será admitida proposta final da empresa vencedora que
apresente preços global ou unitários, simbólicos, irrisórios ou de valor zero.

ATENDEU

9.4.1.3. apresentar Planilha de Preços, conforme definido no ANEXO II –
Termo de Referência, tudo de acordo com as orientações contidas no
mencionado ANEXO II deste instrumento. O preço unitário em algarismo, o
preço total do item em algarismo e o preço global do objeto em algarismo e
por extenso, prevalecendo o valor unitário caso haja divergência entre ele
e o valor total; e, havendo divergência entre os valores expressos em
algarismos e por extenso, deve prevalecer o valor por extenso.

ATENDEU

18.

M3S COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME apresentou:
9.3. INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS:

9.3.1. O preço será CIF, portanto, livre de impostos, taxas, contribuições,
fretes, seguros ou quaisquer outras despesas;

ATENDEU

9.3.2. Na formulação da proposta de preços, a licitante deverá considerar
todas as despesas e custos com os trabalhos a serem executadas, tais
como: mão-de-obra, salários, encargos sociais para-fiscais, trabalhistas,
seguros, transportes, tributos, despesas diretas e indiretas, taxas e
contribuições relacionadas com o seu cumprimento. A PMSJ não admitirá
qualquer alegação posterior que vise ao ressarcimento de despesas ou
custos não considerados nos preços ofertados, ressalvadas as hipóteses
de criação ou majoração de tributos ou encargos sociais e trabalhistas.

ATENDEU
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9.3.4. As LICITANTES deverão apresentar Planilha de Preços Geral, com
preço em moeda nacional com aceitação de dois dígitos após a casa
decimal.

ATENDEU

9.3.5. As LICITANTES deverão apresentar preço unitário do item cotado,
em algarismo, e o valor total, em algarismo e por extenso, prevalecendo o
valor unitário caso haja divergência entre ele e o valor total; e, havendo
divergência entre os valores expressos em algarismos e por extenso, deve
prevalecer o valor por extenso;

ATENDEU

9.3.6. As LICITANTES deverão Apresentar CD-R, contendo proposta de
preço, com indicação dos preços unitários e o BDI detalhado. Estando as
planilhas completamente destravadas, sem senhas de acesso.

ATENDEU

9.3.6.1. As planilhas deverão ser apresentadas com arredondamento de 2
(duas) casas decimais utilizando a formula “ARRED”, tanto no preço
unitário quanto no preço total;

ATENDEU

9.3.6.2. A apresentação dos valores unitários e totais não deverá
ultrapassar os valores ofertados da planilha orçamentária do edital.

ATENDEU

9.3.6.3. A proposta de preço, com indicação dos preços unitários e o BDI
detalhado apresentados no Envelope A, deverão corresponder exatamente
aos apresentados em CD/R.

ATENDEU

9.3.7. As LICITANTES deverão apresentar BDI detalhado.

ATENDEU

9.3.7.1. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional devem
apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na
composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a
empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei
Complementar n. 123/2006, bem como que a composição de encargos
sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas
empresas estão dispensadas de recolhimento (SESI, SENAI, SEBRAE
etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar;

ATENDEU

9.3.8 Não será admitida proposta final da empresa vencedora que
apresente preços global ou unitários, simbólicos, irrisórios ou de valor zero.

ATENDEU

9.4.1.3. apresentar Planilha de Preços, conforme definido no ANEXO II –
Termo de Referência, tudo de acordo com as orientações contidas no
mencionado ANEXO II deste instrumento. O preço unitário em algarismo, o
preço total do item em algarismo e o preço global do objeto em algarismo e
por extenso, prevalecendo o valor unitário caso haja divergência entre ele
e o valor total; e, havendo divergência entre os valores expressos em
algarismos e por extenso, deve prevalecer o valor por extenso.

ATENDEU

19.

CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA apresentou:
9.3. INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS:

9.3.1. O preço será CIF, portanto, livre de impostos, taxas, contribuições,
fretes, seguros ou quaisquer outras despesas;

ATENDEU

9.3.2. Na formulação da proposta de preços, a licitante deverá considerar
todas as despesas e custos com os trabalhos a serem executadas, tais
como: mão-de-obra, salários, encargos sociais para-fiscais, trabalhistas,
seguros, transportes, tributos, despesas diretas e indiretas, taxas e
contribuições relacionadas com o seu cumprimento. A PMSJ não admitirá
qualquer alegação posterior que vise ao ressarcimento de despesas ou

ATENDEU
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custos não considerados nos preços ofertados, ressalvadas as hipóteses
de criação ou majoração de tributos ou encargos sociais e trabalhistas.
9.3.4. As LICITANTES deverão apresentar Planilha de Preços Geral, com
preço em moeda nacional com aceitação de dois dígitos após a casa
decimal.

ATENDEU

9.3.5. As LICITANTES deverão apresentar preço unitário do item cotado,
em algarismo, e o valor total, em algarismo e por extenso, prevalecendo o
valor unitário caso haja divergência entre ele e o valor total; e, havendo
divergência entre os valores expressos em algarismos e por extenso, deve
prevalecer o valor por extenso;

ATENDEU

9.3.6. As LICITANTES deverão Apresentar CD-R, contendo proposta de
preço, com indicação dos preços unitários e o BDI detalhado. Estando as
planilhas completamente destravadas, sem senhas de acesso.

ATENDEU

9.3.6.1. As planilhas deverão ser apresentadas com arredondamento de 2
(duas) casas decimais utilizando a formula “ARRED”, tanto no preço
unitário quanto no preço total;

ATENDEU

9.3.6.2. A apresentação dos valores unitários e totais não deverá
ultrapassar os valores ofertados da planilha orçamentária do edital.

ATENDEU

9.3.6.3. A proposta de preço, com indicação dos preços unitários e o BDI
detalhado apresentados no Envelope A, deverão corresponder exatamente
aos apresentados em CD/R.

ATENDEU

9.3.7. As LICITANTES deverão apresentar BDI detalhado.

ATENDEU

9.3.7.1. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional devem
apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na
composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a
empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei
Complementar n. 123/2006, bem como que a composição de encargos
sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas
empresas estão dispensadas de recolhimento (SESI, SENAI, SEBRAE
etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar;

ATENDEU

9.3.8 Não será admitida proposta final da empresa vencedora que
apresente preços global ou unitários, simbólicos, irrisórios ou de valor zero.

ATENDEU

9.4.1.3. apresentar Planilha de Preços, conforme definido no ANEXO II –
Termo de Referência, tudo de acordo com as orientações contidas no
mencionado ANEXO II deste instrumento. O preço unitário em algarismo, o
preço total do item em algarismo e o preço global do objeto em algarismo e
por extenso, prevalecendo o valor unitário caso haja divergência entre ele
e o valor total; e, havendo divergência entre os valores expressos em
algarismos e por extenso, deve prevalecer o valor por extenso.

ATENDEU
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