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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. 113/2021 – CPL, o presente 

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

participantes do Processo Licitatório, na modalidade Convite, nº. 011/2021 SESI/PB, de 

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

objeto consiste na prestação de serviço de execução obra de instalação elétrica e 

adequação dos WCs do centro de atividades do SESI Dionísio Marques de Almeida, 

localizado no município de Patos / PB. 

 

PONTOS ANALISADOS: 

 

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

Proposta de preços). 

 

EMPRESAS ANALISADAS: 

 

•  LEDA NATERCIA FERREIRA COMÉRCIO DE GESSO ME, inscrita no CNPJ sob 

o nº. 34.128.774/0001-14. 

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

32.668.164/0001-88. 
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ANÁLISE TÉCNICA: 

 

•  LEDA NATERCIA FERREIRA COMÉRCIO DE GESSO ME: 

 

Situação: (    ) CLASSIFICADA ( X ) DESCLASSIFICADA 

 

Observações: 

1. Na composição apresentada referente ao Item 2.2, de “Demolição de 

revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelete, sem 

reaproveitamento – 97634/SINAPI”, a licitante além de remover o azulejista de 

sua composição, também removeu o martelete do serviço, que se trata de 

demolição de revestimento cerâmico com martelete, estando assim, sua proposta 

desclassificada por apresentar irregularidades em sua composição, conforme 

preceitua o item 4.9 do Edital. 

 

•  PROJETE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA: 

 

Situação: (    ) CLASSIFICADA ( X ) DESCLASSIFICADA 

 

Observações: 

1. A empresa não pode apresentar preços unitários maiores do que o preço do Órgão, 

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

 

Item 5.3.9 – 02086/ORSE “Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive 

sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado”. 

- Preço unitário PROJETE: R$ 299,32 

- Preço unitário SESI: R$ 290,11 

 

2. Nas composições apresentadas pela empresa, foi alterado o valor do custo unitário 

de todos os serviços e não foi apresentado suas respectivas composições 

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

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

as planilhas das empresas LEDA NATERCIA FERREIRA COMÉRCIO DE GESSO 

ME e PROJETE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, não estão compatíveis com 

as condições e critérios estabelecidos no Edital. 

 

Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem 

necessários. 

 

Atenciosamente,      

 

Campina Grande, 26 de Agosto de 2021. 

                                                          

 

                            

________________________________________________ 

Lucas Senna Rodrigues Agra 

 

________________________________________________ 

Francisco Petronio Dantas Gadelha 

 

________________________________________________ 

Denecler Rodrigues da Silva 

 


