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LITHIUM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
CNPJ:18.301.334/0001-60  

 

 

A 

Serviço Social da Indústria 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

Comissão Central de Licitação do SESI e SENAI - COCEL 

Ref.: CONVITE – Nº 003/2021 
 

 
 
 

Ilustríssimo Senhor Coordenador Pregoeiro. 

 
 

LITHIUM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, pessoa jurídica de direito privado, com sede 

na DOM PEDRO I nº 522, sala 211, bairro Umarizal, cidade de Belém, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº 18.301.334/0001-60, por intermédio de seu representante legal, vem, 

respeitosamente, perante V. Sa., com fundamento no art. 4º, XVIII, da Lei nº 

10.520/2002, e nas disposições do art. 44 do Decreto nº 10.024/2019, apresentar 

 

RAZÕES DO RECURSO 

 
 
interposto na sessão pública da licitação em epígrafe, com fundamento nos fatos e no 

direito a seguir expostos. 

 

I – DOS FATOS 

 
1. A Recorrente, no exercício regular de suas atividades participou do 

certame licitatório promovido pela  Comissão Central de Licitação do SESI e SENAI - 

COCEL, intitulado CONVITE – Nº 003/2021, cujo objeto o Edital assim definiu: 

 
“1.1- A presente licitação tem por objeto Contratação de Empresa 
especializada em serviços de engenharia para a realização de reforma na 
Unidade SESI Almirante Barroso e no Teatro do SESI Almirante Barroso, em 
atendimento às necessidades do SESI - Departamento Regional do Pará; 

 

2. A sessão pública da licitação, realizada presencialmente na sede da 

Comissão Central de Licitação do SESI e SENAI – COCEL nesta cidade de Belém 

(Travessa Quintino Bocaiúva, nº 1588, Bairro de Nazaré, 7º andar, Bloco “B” do Edifício 

Afonso Lima, teve início em 19/01/2021, com o procedimento sendo feito conforme o 
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estabelecido em edital: 

“7.2- A Comissão Central de Licitação do SESI e SENAI procederá 
primeiramente ao exame e julgamento das Propostas das Licitantes, em 
seguida examinando a Documentação de Habilitação, declarando Vencedora 
a que apresentar o menor preço global e que estiver de acordo com os 
ditames do Edital e Anexos;  
7.2.1- A inversão do procedimento está previsto no artigo 16 do 
Regulamento de Licitações e Contratos do SESI “Será facultado à comissão 
de licitação, desde que previsto no instrumento convocatório, inverter o 
procedimento, abrindo primeiramente as propostas, classificando os 
proponentes, e só então abrindo o envelope de habilitação do licitante 
classificado em primeiro lugar”.” 

 
3. Após a abertura dos envelopes contendo as propostas das empresas 

credenciadas, a estimada comissão decidiu pela suspensão da Sessão, tendo em face 

a complexidade do objeto e a indispensável análise técnica pelo setor competente, a 

Gerência de Engenharia, Conservação e Manutenção do SESI e SENAI – GEECM. Ao 

fim da referida análise, as empresas foram notificadas via e-mail, para futura 

reabertura de sessão para continuidade do processo licitatório. 

 

4. Após análise e elaboração de parecer técnico pela Gerência de 

Engenharia, Conservação e Manutenção do SESI e SENAI, todas as licitantes 

participantes foram consideradas classificadas de acordo com os requisitos exigidos no 

instrumento convocatório.  

 

 

5. Além da recorrente, compareceram à sessão para a abertura dos 

envelopes contendo as propostas comerciais, as seguintes empresas: AMAZON 

SERVICE – SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI, C B ENGENHARIA EIRELI, ORBIS 

ENGENHARIA LTDA e ALFA E OMEGA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI, sendo a 

licitante ALFA E OMEGA CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI a detentora de proposta 

de menor valor. 
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II – DO DIREITO 

 
1.   Importa consignar que a licitação é um procedimento administrativo 

formal com matriz na Constituição Federal, no inc. XXI do art. 37 e, como tal, submete- 

se aos princípios jurídico-administrativos insculpidos no caput desse artigo, dentre os 

quais destacamos o princípio da legalidade. Dessa forma, dentre outros deveres da 

Comissão Responsável estão os de cumprir as disposições legais e, igualmente, as 

disposições do edital. 

 

2. O edital estabeleceu todos os requisitos e balizamentos necessários à 

elaboração das ofertas comerciais por parte das licitantes, assim como os critérios 

objetivos de avaliação das propostas, visando obter a oferta mais vantajosa e 

resguardar a administração de uma contratação inapropriada e onerosa. 

 
3. Neste ponto importa mencionar que o Edital dispõe com clareza que 

o licitante vencedor não deve apresentar preços unitários incompatíveis com os preços 

de insumos e salários de mercado, a seguir transcrito: 

 
“6.10 - Não serão aceitas propostas que apresentem preços unitários ou 

total simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatíveis com os preços 
dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 
encargos;” 

 

4. Entretanto, na análise minuciosa da documentação submetida pela 

empresa ALFA E ÔMEGA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI, verificou-se que a 

empresa não formulou proposta inteiramente de acordo com o edital e as 

especificações contidas na Lei das Licitações nº 8.666/93. Isto se deu porque a referida 

proposta possui itens com valores de insumos e mão-de-obra incompatíveis com os 

correntes de mercado e seus respectivos encargos, conforme elencados nas tabelas a 

seguir: 

 

Tabela 1: Itens 01.01 e 01.02. 

 

 

5. Os valores utilizados na proposta comercial da empresa ALFA E 

ÔMEGA se encontram em desacordo com o estabelecido pelos respectivos sindicatos 

profissionais que abrangem o cargo de engenheiro civil e o de encarregado geral, fato 

01. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

01.01 Engenheiro civil de obra com encargos complementares (2H/DIA) H 180,00

01.02 Encarregado geral com encargos complementares (8H/DIA) H 720,00
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facilmente constatado em consulta às bases respectivas 

<www.sengepa.com.br/sal_eng.php> e <http://www.sindusconpa.org.br/>. 

Tabela 2: Itens 02.02.04 a 02.04.08. 

 

 

6. E em outros itens da composição de preços, a licitante em questão 

apresentou preços díspares em relação ao praticado em mercado, considerando as 

especificações apontadas pela própria Administração na planilha fornecida anexa ao 

edital. Como comprovação, segue anexo à este documento comprovação de preços 

praticados por fornecedores na cidade de Belém – PA, com justo fornecimento de valor 

unitário por m², mesma unidade de comparação utilizada na presente licitação. 

 

7. Diante dos fatos é totalmente válido o pedido de inabilitação de ALFA 

E ÔMEGA, pois esta apresentou insumos com valores inexequíveis e mão-de-obra com 

salário incompatível com o estabelecido por sindicato, logo sua proposta não está de 

acordo com as exigências editalícias. 

 

8. A constatação acima é suficiente para que a Comissão reveja sua 

decisão e inabilite a ALFA E OMEGA, e prossiga o certame de forma a verificar as 

propostas das seguintes licitantes. 

 

9. Ressalta-se que o rigor em torno do exame e julgamento das 

propostas apresentadas deve visar, acima de tudo, impedir que, mesmo diante de uma 

oferta comercial aparentemente dotada de menor valor, a contratar licitante que – por 

descuido ou má fé – possa vir a não considerar todas as condicionantes imprescindíveis 

para a apresentação de proposta vantajosa e exequível. Isto porque deve se manter 

em mente que a proposta vencedora deve conter preços que possam ser embasados 

pelo contratado de modo a não comprometer a prestação do serviço, e evitando que 

o possível ônus caia sob o contratante. 

 

02.04.04
Revestimento cerâmico cor azul celeste com aspereza, para fundo 

piscina. m²

02.04.05
Revestimento cerâmico cor azul cobalto brilhante, para lateral piscina. m²

02.04.06
Revestimento cerâmico cor azul celeste brilhante, para lateral piscina. m²

02.04.07

Revestimento cerâmico cor azul cobalto e nude (cinza claro), para 

borda antiderrapante canaletada com agarradeira piscina, placa 

24,0x11,6x0,9 cm, Fab Gail ou mesma equivalência técnica. m

02.04.08

Revestimento cerâmico cor azul celeste export, para canto 

interno/externo arredondado piscina, dimensões 24,0x3,0x0,9 cm, Fab. 

Gail ou mesma equivalência técnica. und.

http://www.sengepa.com.br/sal_eng.php
http://www.sindusconpa.org.br/
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III – DOS PEDIDOS 

 
Ante todo o exposto, a Recorrente requer a V. Sa. que receba o presente recurso em todos 

os seus efeitos legais e, caso não proceda ao juízo de retratação, que o instrua e 

encaminhe para a autoridade superior para que lhe dê provimento e nulidade do ato da 

Comissão que proclamou a classificação da licitante ALFA E ÔMEGA CONSTRUTORA E 

SERVIÇOS EIRELI, e dê prosseguimento ao certame conforme o regime jurídico aplicável. 

 

Nestes termos, 

pede deferimento. 

 
Belém, 03 de fevereiro de 2021 

 
 

 
____________________________________________ 

RENYS DUARTE SILVA 
CPF: 893.343.452.68 
Sócio Administrador 
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SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

 
Nº Orçamento: Data Cadastro: 03/02/2021

Representante: CALHA NORTE
REPRESENTACOES LTD Data Prevista: 19/02/2021

Cliente: LITHIUM CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA

Contato: LITHIUM CONSTRUÇÕES &
SERVIÇOS LTDA Telefone: 91 98563-4924

 
Condições Comerciais

Condição de
Pagamento: 28/42/56 DDL Valor Frete: 0,00

Contribuinte do ICMS: Não Suframa: Não
 
Condições Gerais

Prazo de Entrega: 0 dias úteis Validade da
Proposta: 0 dias úteis

Observação:

 
Substituição Tributária

É Revendedor: Não   Valor: 0,000  

 
Itens do Orçamento

Dimensão
Dimensão | Cor | Qualidade Qtde. Preço

Líquido
Total R$
(sem IPI)

Total
(Kg) m2 (*) Preço /

m2
 

41093510009 -
CANTO INTERNO ARREDONDADO AZUL CELESTE BR 24 X 3  A

240X30X9 MM AZUL CELESTE EXPORT Extra
62 9,374 581,188 16,12 15,50 37,496

42093510009 -
CANTO EXTERNO ARREDONDADO AZUL CELESTE BR 24 X 4,5  A

240X45X9MM AZUL CELESTE EXPORT Extra
62 9,374 581,188 16,12 15,50 37,496

57101576010 -
BORDA AGARRADEIRA NUDE / AZUL COBALTO BR 24 X 11,6  A

240X116X9 CINZA Extra
108 41,146 4.443,768 78,84 27,00 164,584

*A metragem indicada corresponde ao Rendimento/Área de Cobertura, considerando o assentamento com junta de 8mm para
cerâmicas, exceto para os formatos 1039/1034/1037/2039/2034/6039/6034/7039/7012/7015 considerando junta de 5mm..

 
 
Total de Peças : 232 (+) Subtotal: 5.606,144
Peso Total: 111,08 (+) Frete 0,000

(+) ICMS/ST 0,000
(=) Preço Total (com IPI): 5606,144

INDUSTRIAL
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Representante  Cliente

_______________________________ _______________________________
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