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A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SESI/PB 

A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SESI/PB 

SRA. ARIANA ALMEIDA GONZAGA 

 

 

RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 

 

Em resposta a solicitação apresentada no MEMO Nº. 034/2022 – CPL, o presente 

relatório tem como objetivo analisar as propostas de preços apresentados pelas empresas 

participantes do Processo Licitatório, na modalidade Convite, nº. 004/2022 SESI/PB, de 

acordo com as condições e critérios estabelecidos no Edital que rege a licitação, cujo 

objeto consiste na prestação de serviço de obra de pavimentação da área externa do centro 

de atividades do SESI José de Paiva Gadelha, localizado no município de Sousa / PB. 

 

PONTOS ANALISADOS 

•  Compatibilidade das planilhas apresentadas com as exigências do Edital (Item 4 – 

Proposta de preços). 

 

EMPRESAS ANALISADAS 

• AM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob o nº. 

13.351.120/0001-85. 

• CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ROUT EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº. 

42.017.588/0001-36. 

• PROJETE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 

32.668.164/0001-88. 
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• ROCHA CONSTRUÇÕES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob 

o nº. 36.563.174/0001-88. 

 

 

ANÁLISE TÉCNICA 

 

•  AM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP: 

 

Situação: ( X ) CLASSIFICADA (    ) DESCLASSIFICADA 

 

Observações: 

1. Não há. 

 

•  CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ROUT EIRELI: 

 

Situação: (    ) CLASSIFICADA ( X ) DESCLASSIFICADA 

 

Observações: 

1. Nas composições apresentadas pela empresa, foi alterado o coeficiente unitário 

das quantidades de todos os serviços e não foi apresentado suas respectivas 

composições auxiliares, conforme preceitua o item 4.2.2, alínea “j” do Edital. 

2. Nos itens 1.1 e 1.2 que se trata de Encarregado geral e Engenheiro Civil 

respectivamente, na composição, a empresa alterou de 1,00 para 0,89826879 o 

coeficiente do item que a unidade de medida é em hora, o que não é permitido, 

pois, não se trata de produtividade de execução do serviço, como se fosse, por 

exemplo, a redução do tempo de serviço para o pedreiro executar de um metro 

quadrado de alvenaria.  

3. Outra irregularidade identificada, foi principalmente nos itens 2.4 e 2.5, referente 

execução de passeio (calçada) e assentamento de e meio-fio, respectivamente, 

onde a alteração dos seus coeficientes de execução afeta diretamente na qualidade 

da obra, não estando em conformidade com a discriminação constante nos 
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projetos e especificações do Anexo I e dificultando o regular andamento do futuro 

contrato, conforme preceitua o item 4.2.2, alínea “e” e item 4.9 do Edital. 

 

•  PROJETE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA: 

 

Situação: (    ) CLASSIFICADA ( X ) DESCLASSIFICADA 

 

Observações: 

1. Nos itens 1.1, 1.2 e 1.3, a empresa Projete Construções e Serviços Ltda, 

apresentou preço unitário maior que o Órgão, o que não é permitido conforme 

preceitua o item 4.2.2, alínea “f” do Edital e/ou não apresentou planilha 

orçamentária estando em conformidade com a discriminação constante nos 

projetos e especificações do Anexo I, conforme preceitua o item 4.2.2, alínea “e”. 

 

•  ROCHA CONSTRUÇÕES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA: 

 

Situação: (    ) CLASSIFICADA ( X ) DESCLASSIFICADA 

 

Observações: 

1. Na composição referente ao item 2.1 da proposta apresentada pela empresa, foi 

alterado o valor do custo unitário das composições “10550/ORSE - Encargos 

Complementares - Pedreiro” e “10549/ORSE - Encargos Complementares - 

Servente” e não foi apresentado sua respectiva composição auxiliar, conforme 

preceitua o item 4.2.2, alínea “j” do Edital.  

2. Na composição referente ao item 2.3 da proposta apresentada pela empresa, foi 

alterado o valor do custo unitário da composição “10549/ORSE - Encargos 

Complementares - Servente” e não foi apresentado sua respectiva composição 

auxiliar, conforme preceitua o item 4.2.2, alínea “j” do Edital.  

3. Na composição referente ao item 2.6 da proposta apresentada pela empresa, foi 

alterado o valor do custo unitário da composição “10549/ORSE - Encargos 

Complementares - Servente” e não foi apresentado sua respectiva composição 

auxiliar, conforme preceitua o item 4.2.2, alínea “j” do Edital.  
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4. Na composição referente ao item 2.7 da proposta apresentada pela empresa, foi 

alterado o valor do custo unitário da composição “10549/ORSE - Encargos 

Complementares - Servente” e não foi apresentado sua respectiva composição 

auxiliar, conforme preceitua o item 4.2.2, alínea “j” do Edital.  

5. Na composição referente ao item 2.8 da proposta apresentada pela empresa, foi 

alterado o valor do custo unitário da composição “89876/SINAPI - Caminhão 

basculante 14 m3, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração 

combinado de 36000 kg, potência 286 cv, inclusive semireboque com caçamba 

metálica - chp diurno. af_12/2014” e não foi apresentado sua respectiva 

composição auxiliar, conforme preceitua o item 4.2.2, alínea “j” do Edital.  

 

CONCLUSÃO 

Após analise das propostas de preços apresentados pelas empresas, conclui-se que 

a planilha da empresa AM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP está 

compatível com as condições e critérios estabelecidos no Edital. 

 

Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem 

necessários. 

 

Campina Grande, 25 de Abril de 2022. 

Atenciosamente,      

                                                      

 

________________________________________________ 

Lucas Senna Rodrigues Agra 

 

________________________________________________ 

Denecler Rodrigues da Silva 


