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A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SENAI/PB 

A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SENAI/PB 

SRA. ARIANA ALMEIDA GONZAGA 

 

 

RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 

 

Em resposta a solicitação apresentada no MEMO Nº. 107/2021 – CPL, o presente 

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

participantes do Processo Licitatório, na modalidade Convite, nº. 010/2021 SENAI/PB, 

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

objeto consiste na prestação de serviço de execução de obra de reforma, manutenção e 

melhorias de ambientes do complexo do Centro de Educação Profissional do SENAI 

Odilon Ribeiro Coutinho, localizado no município de João Pessoa / PB. 

 

PONTOS ANALISADOS: 

 

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

Proposta de preços). 

 

EMPRESAS ANALISADAS: 

 

•  ALX CONSTRUÇÕES LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o nº. 15.409.799/0001-41. 

•  EXA ENGENHARIA LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.870.719/0001-22. 

•  EXATA CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA E IMOBILIÁRIA LTDA ME, inscrita no 

CNPJ sob o nº. 33.444.745/0001-07. 
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•  GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS EPP, inscrita no CNPJ sob o nº. 

23.571.421/0001-78. 

•  KARLA GOMES BEZERRA ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 15.807.855/0001-04. 

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

o nº. 34.128.774/0001-14. 

•  LOUREIRO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 

34.783.473/0001-24. 

•  PLANENG ENGENHARIA LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 27.700.986/0001-

69. 

•  YIGAL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 

26.942.000/0001-02. 

 

ANÁLISE TÉCNICA: 

 

•  ALX CONSTRUÇÕES LTDA EPP: 

 

Situação: (    ) CLASSIFICADA ( X ) DESCLASSIFICADA 

 

Observações: 

1. Toda proposta apresenta custos unitários divergente da planilha orçamentária do 

Órgão e não foi identificado planilha de composição de custos para tais itens, 

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

 

•  EXA ENGENHARIA LTDA EPP: 

 

Situação: (    ) CLASSIFICADA ( X ) DESCLASSIFICADA 
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Observações: 

1. Toda proposta apresenta custos unitários divergente da planilha orçamentária do 

Órgão e não foi identificado planilha de composição de custos para tais itens, 

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

 

•  EXATA CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA E IMOBILIÁRIA LTDA ME: 

 

Situação: (    ) CLASSIFICADA ( X ) DESCLASSIFICADA 

 

Observações: 

1. 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. 

2. A empresa apresentou custo unitário divergente nos itens 2.8, 3.6 e 4.13, que se 

tratam do mesmo serviço, o código “01908/ORSE - Reboco ou emboço externo, 

de parede, com argamassa traço t5 – 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 

2,0 cm”, na qual foi apresentado composição de custo para esse serviço e alterado 

seus custos unitários, sendo assim, necessário a aplicação dessa composição para 

todos os itens referente ao mesmo serviço, conforme preceitua o item 4.2.2, alínea 

“j” do Edital. 

3. A empresa apresentou custo unitário divergente nos itens 2.10 e 4.15, que se 

tratam do mesmo serviço, o código “88496/SINAPI - Aplicação e lixamento de 

massa látex em teto, duas demãos”, na qual foi apresentado composição de custo 

para esse serviço e alterado seus custos unitários, sendo assim, necessário a 

aplicação dessa composição para todos os itens referente ao mesmo serviço, 

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

4. A empresa apresentou custo unitário divergente nos itens 2.11 e 4.16, que se 

tratam do mesmo serviço, o código “88488/SINAPI - Aplicação manual de 

pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos”, na qual foi apresentado 

composição de custo para esse serviço e alterado seus custos unitários, sendo 

assim, necessário a aplicação dessa composição para todos os itens referente ao 

mesmo serviço, conforme preceitua o item 4.2.2, alínea “j” do Edital. 
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5. A empresa apresentou custo unitário divergente nos itens 2.12, 3,3 e 4.17, que se 

tratam do mesmo serviço, o código “88485/SINAPI - Aplicação de fundo 

selador acrílico em paredes, uma demão”, na qual foi apresentado composição 

de custo para esse serviço e alterado seus custos unitários, sendo assim, necessário 

a aplicação dessa composição para todos os itens referente ao mesmo serviço, 

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

6. A empresa apresentou custo unitário divergente nos itens 2.13, 3,4 e 4.18, que se 

tratam do mesmo serviço, o código “88497/SINAPI - Aplicação e lixamento de 

massa látex em paredes, duas demãos”, na qual foi apresentado composição de 

custo para esse serviço e alterado seus custos unitários, sendo assim, necessário a 

aplicação dessa composição para todos os itens referente ao mesmo serviço, 

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

7. A empresa apresentou custo unitário divergente nos itens 2.14, 3,5 e 4.19, que se 

tratam do mesmo serviço, o código “88489/SINAPI - Aplicação manual de 

pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos”, na qual foi 

apresentado composição de custo para esse serviço e alterado seus custos 

unitários, sendo assim, necessário a aplicação dessa composição para todos os 

itens referente ao mesmo serviço, conforme preceitua o item 4.2.2, alínea “j” do 

Edital. 

 

•  GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS EPP: 

 

Situação: (    ) CLASSIFICADA ( X ) DESCLASSIFICADA 

 

Observações: 

1. A empresa apresentou custo unitário divergente nos itens 2.13, 3,4 e 4.18, que se 

tratam do mesmo serviço, o código “88497/SINAPI - Aplicação e lixamento de 

massa látex em paredes, duas demãos”, na qual foi apresentado composição de 

custo para esse serviço e alterado seus custos unitários, sendo assim, necessário a 

aplicação dessa composição para todos os itens referente ao mesmo serviço, 

conforme preceitua o item 4.2.2, alínea “j” do Edital. 
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2. A empresa apresentou custo unitário divergente nos itens 2.14, 3,5 e 4.19, que se 

tratam do mesmo serviço, o código “88489/SINAPI - Aplicação manual de 

pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos”, na qual foi 

apresentado composição de custo para esse serviço e alterado seus custos 

unitários, sendo assim, necessário a aplicação dessa composição para todos os 

itens referente ao mesmo serviço, conforme preceitua o item 4.2.2, alínea “j” do 

Edital. 

3. A empresa apresentou composição de custo unitário referente ao item 6.12 

divergente da sua planilha orçamentária, estando assim, em desconformidade com 

o exigido em edital. 

 

•  KARLA GOMES BEZERRA ME: 

 

Situação: (    ) CLASSIFICADA ( X ) DESCLASSIFICADA 

 

Observações: 

1. A empresa apresentou custo unitário divergente nos itens 2.13, 3,4 e 4.18, que se 

tratam do mesmo serviço, o código “88497/SINAPI - Aplicação e lixamento de 

massa látex em paredes, duas demãos”, na qual foi apresentado composição de 

custo para esse serviço e alterado seus custos unitários, sendo assim, necessário a 

aplicação dessa composição para todos os itens referente ao mesmo serviço, 

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

2. A empresa apresentou custo unitário divergente nos itens 2.14, 3,5 e 4.19, que se 

tratam do mesmo serviço, o código “88489/SINAPI - Aplicação manual de 

pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos”, na qual foi 

apresentado composição de custo para esse serviço e alterado seus custos 

unitários, sendo assim, necessário a aplicação dessa composição para todos os 

itens referente ao mesmo serviço, conforme preceitua o item 4.2.2, alínea “j” do 

Edital. 

3. A empresa apresentou custo unitário divergente nos itens 2.8, 3.6 e 4.13, que se 

tratam do mesmo serviço, o código “01908/ORSE - Reboco ou emboço externo, 

de parede, com argamassa traço t5 – 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 
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2,0 cm”, na qual foi apresentado composição de custo para esse serviço e alterado 

seus custos unitários, sendo assim, necessário a aplicação dessa composição para 

todos os itens referente ao mesmo serviço, conforme preceitua o item 4.2.2, alínea 

“j” do Edital. 

4. Na composição referente ao item 3.6 da proposta apresentada pela empresa, foi 

alterado o valor do custo unitário do serviço “Argamassa em volume - cimento, 

cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 

padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte” 

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 3.9 da proposta apresentada pela empresa, foi 

alterado o valor do custo unitário do serviço “Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, 

inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, 

para superestruturas e fundações - R1” e não foi apresentado sua respectiva 

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

 

•  LEDA NATERCIA FERREIRA COMÉRCIO DE GESSO ME: 

 

Situação: ( X ) CLASSIFICADA (    ) DESCLASSIFICADA 

 

Observações: 

1. Não há. 

 

•  LOUREIRO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI ME: 

 

Situação: (    ) CLASSIFICADA ( X ) DESCLASSIFICADA 

 

Observações: 

1. Na composição referente ao item 1.2 da proposta apresentada pela empresa, foi 

alterado o valor do custo unitário da composição “Curso de capacitação para 

encarregado geral (encargos complementares) - horista” e não foi apresentado 
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sua respectiva composição auxiliar, conforme preceitua o item 4.2.2, alínea “j” do 

Edital.  

2. Outra irregularidade identificada, foi que nos itens 1.2 e 1.3 que se trata de 

Encarregado geral e Engenheiro Civil respectivamente, na composição, a empresa 

alterou de 1,00 para 0,70 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. A empresa apresentou custo unitário divergente nos itens 2.13, 3,4 e 4.18, que se 

tratam do mesmo serviço, o código “88497/SINAPI - Aplicação e lixamento de 

massa látex em paredes, duas demãos”, na qual foi apresentado composição de 

custo para esse serviço e alterado seus custos unitários, sendo assim, necessário a 

aplicação dessa composição para todos os itens referente ao mesmo serviço, 

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

4. A empresa apresentou custo unitário divergente nos itens 2.14, 3,5 e 4.19, que se 

tratam do mesmo serviço, o código “88489/SINAPI - Aplicação manual de 

pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos”, na qual foi 

apresentado composição de custo para esse serviço e alterado seus custos 

unitários, sendo assim, necessário a aplicação dessa composição para todos os 

itens referente ao mesmo serviço, conforme preceitua o item 4.2.2, alínea “j” do 

Edital. 

5. A empresa apresentou custo unitário divergente nos itens 2.8, 3.6 e 4.13, que se 

tratam do mesmo serviço, o código “01908/ORSE - Reboco ou emboço externo, 

de parede, com argamassa traço t5 – 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 

2,0 cm”, na qual foi apresentado composição de custo para esse serviço e alterado 

seus custos unitários, sendo assim, necessário a aplicação dessa composição para 

todos os itens referente ao mesmo serviço, conforme preceitua o item 4.2.2, alínea 

“j” do Edital. 

 

•  PLANENG ENGENHARIA LTDA ME: 

 

Situação: (    ) CLASSIFICADA ( X ) DESCLASSIFICADA 
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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 2.2 – 04738/ORSE “Montagem e desmontagem de andaime metálico 

tubular simples”. 

- Preço unitário PLANENG: R$ 3,87 

- Preço unitário SESI: R$ 3,73 

 

Item 2.3 – 97647/SINAPI “Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e 

cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento”. 

- Preço unitário PLANENG: R$ 2,76 

- Preço unitário SESI: R$ 2,63 

 

Item 2.5 – 10963/ORSE “Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m 

sem revestimento”. 

- Preço unitário PLANENG: R$ 19,42 

- Preço unitário SESI: R$ 19,02 

 

Item 2.15 – 00031/ORSE “Remoção de esquadria de madeira, com ou sem 

batente”. 

- Preço unitário PLANENG: R$ 12,41 

- Preço unitário SESI: R$ 12,15 

 

Item 2.16 – 03255/ORSE “Assentamento de esquadrias de ferro”. 

- Preço unitário PLANENG: R$ 26,53 

- Preço unitário SESI: R$ 25,53 

 

Item 3.2 – 07725/ORSE “Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento 

e/ou escovação)”. 

- Preço unitário PLANENG: R$ 5,69 

- Preço unitário SESI: R$ 5,40 
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Item 4.2 – 04738/ORSE “Montagem e desmontagem de andaime metálico 

tubular simples”. 

- Preço unitário PLANENG: R$ 3,87 

- Preço unitário SESI: R$ 3,73 

 

Item 4.3 – 97647/SINAPI “Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e 

cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento”. 

- Preço unitário PLANENG: R$ 2,76 

- Preço unitário SESI: R$ 2,63 

 

Item 4.6 – 04865/ORSE “Limpeza de calha de zinco”. 

- Preço unitário PLANENG: R$ 13,77 

- Preço unitário SESI: R$ 13,50 

 

Item 5.2 – 04738/ORSE “Montagem e desmontagem de andaime metálico 

tubular simples”. 

- Preço unitário PLANENG: R$ 3,87 

- Preço unitário SESI: R$ 3,73 

 

Item 5.7 – 07218/ORSE “Remoção de impermeabilização com manta asfáltica”. 

- Preço unitário PLANENG: R$ 5,34 

- Preço unitário SESI: R$ 5,18 

 

Item 5.9 – 02497/ORSE “Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª 

categoria, profundidade até 1,50m”. 

- Preço unitário PLANENG: R$ 41,31 

- Preço unitário SESI: R$ 40,56 
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Item 5.14 – 100717/SINAPI “Lixamento manual em superfícies metálicas em 

obra”. 

- Preço unitário PLANENG: R$ 6,89 

- Preço unitário SESI: R$ 6,83 

 

Item 6.3 – 96995/SINAPI “Reaterro manual apiloado com soquete”. 

- Preço unitário PLANENG: R$ 38,83 

- Preço unitário SESI: R$ 37,41 

 

Item 7.5 – 96995/SINAPI “Reaterro manual apiloado com soquete”. 

- Preço unitário PLANENG: R$ 38,83 

- Preço unitário SESI: R$ 37,41 

 

•  YIGAL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME: 

 

Situação: ( X ) CLASSIFICADA (    ) DESCLASSIFICADA 

 

Observações: 

1. Não há. 

 

CONCLUSÃO: 

 

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

as planilhas das empresas LEDA NATERCIA FERREIRA COMÉRCIO DE GESSO 

ME e YIGAL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME estão compatíveis com as 

condições e critérios estabelecidos no Edital. 

 

Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem 

necessários. 
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Atenciosamente,      

 

Campina Grande, 20 de Agosto de 2021. 

                                                          

 

                            

________________________________________________ 

Lucas Senna Rodrigues Agra 

 

________________________________________________ 

Bruno Aires de Macêdo 

 

________________________________________________ 

Francisco Petronio Dantas Gadelha 

 

________________________________________________ 

Denecler Rodrigues da Silva 


