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À 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – SESI  

  

NOTA TÉCNICA Nº 001/2021 DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS 

CONCORRÊNCIA Nº 012/2021 – TIPO MENOR PREÇO GLOBAL  

 

Assunto: Esclarecimento quanto aos questionamentos referentes a proposta de 

preço da empresa Continental Service.  

Ilma. Senhor Presidente da CPL/SESI 

Em resposta ao exame da proposta de preço da empresa Continental 

Service, notadamente nos itens 3.5.1, 5.4.2, 6.2.3, 7.2.3, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6 

e 3.2.5, venho, respeitosamente, apresentar-lhe o  dilucidação da Análise da 

Proposta de Preços da concorrência nº 012/2021, conforme segue abaixo:  

 

1. DAS COMPOSIÇÕES DE PREÇOS APRESENTADAS  

Após a análise da planilha orçamentária e da planilha de Composição de 

Preço, bem como do documento elaborado pelo SESI respeitante aos itens 3.5.1 

e 5.4.2 que trata do serviço de Cobertura em policarbonato incolor incluindo 

estrutura metálica, passamos a apresentar o parecer da análise e as 

contrarrazões a seguir:  

“Nos itens 3.5.1 e 5.4.2 Cobertura em policarbonato Incolor- Incl. 

estr. metálica, os valores orçados pela EMPRESA 

CONTINENTAL, estão abaixo do limite de 25% em relação ao 

orçamento de referência. Na CPU não foi demonstrado 

composição de mão de obra com encargos complementares, 

para estes serviços, o que caracteriza estes itens de serviço 

como inexequíveis.” (Grifo nosso).  

Portante, vejamos abaixo!  

 

 



 

2 
 

1.1 Composições 3.5.1 e 5.4.2 

 

Inicialmente, torna-se significativo enfatizar que os modelos das 

composições apresentadas na proposta de preço seguiram estritamente os 

modelos disponibilizados pelo SESI, conforme demonstra-se:  

 

Tabela 1: Composição oficial da SEDOP 71364 

Item: Descrição do item/composição: Unidade Fonte: Código: 
Data 
Base: 

  
COBERTURA EM POLICARBONATO 
INCOLOR- INCL. ESTR. METALICA 

M2 SEOP 71364 04/2021 

TIPO DE 
ITEM 

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CUSTO 
TOTAL 

Insumo D00205 
Cobertura - em Policarbonato Incolor 
(Incl Est Metalica)-Instalada 

M2 1,000 338,80 338,80 

 TOTAL 338,80 

Fonte: SEDOP 

Logo, é possível perceber claramente que a empresa seguiu estritamente 

ao que determina o Edital e anexos do presente certame, já que a empresa se 

utilizou da mesma composição OFICIAL utilizada pelo SESI do SEDOP com 

código 71364 tanto para o item 3.5.1 quanto para o item 5.4.2.  Igualmente, as 

afirmações da análise de que o preço estaria acima do “limite de 25%” e que pela 

não demonstração de Encargos complementares estaria “caracterizada a 

inexequibilidade da proposta”, se mostra uma narrativa sem fundamento e 

extremamente frágil, pelos razões que passaremos a expor.  

Ao analisar o ato convocatório do presente certame e o Regulamento de 

Licitações e Contratos do SESI, outorgado pela decisão do Tribunal de Contas da 

União (Decisão nº. 907/1997 TCU Plenário – TC 011.777/96-6), ratificada pelo 

Supremo Tribunal Federal por meio do Recurso Extraordinário nº 789.874-DF, de 

17 de setembro de 2014; não foi encontrada nenhuma referência a esse 

percentual limite de 25% em comparação com o orçamento de referência. E, nem 

o Edital no item 6.6, aliena a, em momento algum cita que a proposta que não 

apresentar os encargos complementares será desclassificada ou que esse fato 

caracterizaria a ienexequibilidade da proposta. Contudo, para a devida 

demonstração, apresentamos as composições dos itens 3.5.1 e 5.4.2, 
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confirmando a exequibilidade dos preços ofertados e comprovando os valores dos 

insumos com as cotações atuais dos materiais em anexo: 

 

 

Tabela 2: Composições de preço aberta para os itens 3.51 e 5.4.2 

SERVIÇO  UNID. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CONSUMO 

CUSTO DISCRIMINADO 

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL 

1.1 COBERTURA EM POLICARBONATO INCOLOR- INCL. ESTR. METALICA M2 

B-MÃO DE OBRA 

Ajudante de serralheiro H 9,9200 1,0000000 9,92     9,92 

Serralheiro H 13,2600 2,0000000 26,52     26,52 

Encargos sociais horistas (77,73%)   24,4800 0,7773000 19,03     19,03 

Encargos complementares       20,24     20,24 

Custo total da mão de obra (B) 75,71 

C-MATERIAL 

Chapa de policarbonato incolor M2 45,2000 1,0500000   47,46   47,46 

Metalon 25x25 - e=18mm M 9,695 5,2728000   51,12   51,12 

Solda topo descendente chanfrada 
chapa/perfil/tubo aco conversor 
diesel 

M 127,1200 0,0875600   11,13   11,13 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 109,71 

CUSTO UNITÁRIO 75,71 109,71   185,42 

BDI GERAL (26,95%) 26,95%        20,40            29,57       49,97 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 80,93 149,56   235,39 

 

1.2 Referente aos itens 6.2.3, 7.2.3, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6 e 3.2.5 

Durante o exame das supracitadas composições de preço, faz-se 

imprescindível a exposição dos dados questionados pela CPL para que se possa 

verificar a inexistência de qualquer fato que deprecie a proposta de preços 

apresentada pela empresa Continental.  

1.2.1 Com relação ao item 6.2.3, onde a comissão alega que a empresa 

não considerou o insumo de aço na composição, informamos que o insumo consta 

e reapresenta-se para a devida verificação: 

 

Tabela 3: Composição de preço do item 6.2.3 

ITEM DESCRICAO UNID. 
CUSTO 
UNITÁRIO 

CONSUMO 
MÃO DE 
OBRA 

MATER 
EQUIP. TOTAL 

6.2.3 
Corte, dobra e montagem de vergalhões ca 50/60 
kg 

  ARMADOR H 13,26  0,0770410  1,02      1,02  
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  SERVENTE H 9,60  0,0770410  0,73      0,73  

  
ACO CA 50/60 -
PRECO MEDIO KG 3,16  1,0500000    3,31    3,31  

  
ARAME RECOZIDO 
NO. 18 KG 7,29  0,0300000    0,21    0,21  

  
Encargos Sociais 
Horistas (77,73%)   1,75  0,7773000  1,36      1,36  

  
Encargos 
Complementares   0,00  0,0000000  0,85      0,85  

  Custo Unitário       3,97  3,52    7,49  

  

BDI ( Material: 
26,95% M.Obra: 
26,95% Eqpto: 
26,95%        1,07  0,95    2,02  

  Preço Unitário       5,04  4,47    9,51  

Portanto, fica claro que a empresa considerou o insumo de aço na 

presente composição, o que torna infundada a análise e parecer feito pela CPL 

com relação a este item. 

 

1.2.2 Com relação aos itens 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6 e 3.2.5     

No que tange aos questionamentos dos preços dos aços utilizados nas 

composições citadas na análise da CPL, informa-se que não foi observado 

nenhuma discrepância entre a proposta da empresa licitante e o orçamento de 

referência, conforme demonstra-se na Tabela 4 com os itens e preços utilizados 

na proposta de preço, uma vez que, apesar dos itens 6.2.3 e 7.2.3 da planilha de 

referênciar do SESI conter preços diferentes para o mesmo serviço, a 

empresa se preocupou a medida do possível em corrigir tais falhas em sua 

proposta, ofertando preços factíveis com sua realidade. 

Tabela 4: Composição de preço de aço 

ITEM DESCRIÇÃO UND PREÇO 

7.2.3 Corte, dobra e montagem de vergalhões ca 50/60     

  CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE VERGALHOES CA 50/60 KG 5,04 

3.1.3 
Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço 
ca- 60 de 5 mm - montagem. af_06/2017 

    

  
ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, 
VERGALHAO 

KG 4,89 
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3.2.1 
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional 
de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado 
utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015 

    

  
ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, 
VERGALHAO 

KG 4,89 

3.1.4  
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço 
ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2017 

    

  ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 5,45 

3.2.2 
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional 
de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado 
utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015 

    

  ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 5,45 

3.1.5  
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço 
ca- 50 de 10 mm - montagem. af_06/2017 

    

  ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 5,17 

3.2.4 
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional 
de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado 
utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015 

    

  ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 5,17 

3.1.6 
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço 
ca- 50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2017 

    

  ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 4,48 

3.2.5 
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional 
de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado 
utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015 

    

  ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 4,48 

Outrossim, para a perfeita demonstração dos preços de insumos de aço 

presente na proposta, retirou-se item por item os valores correspondentes dos 

quais demonstra-se:  

Tabela 5: Composição de preço de aço 

DESCRIÇÃO UNID PREÇO UNITÁRIO 

ACO CA-60 4,2 MM KG 3,16  

ACO CA-50 5,0 MM KG 4,89 

ACO CA-50 6,3 MM KG 5,45 

ACO CA-50 8.0 MM  5,04 

ACO CA-50 10,0 MM KG 5,17 

ACO CA-50 12,5 MM KG 4,48 
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ACO CA-50 16,0 MM KG 4,48 

Ademais, a empresa reforça que consegue ofertar tais preços em virtude 

de possuir em seu depósito grande quantidade de insumos de aço, o que torna a 

sua proposta mais competitiva frente aos demais concorrentes. Para tal 

comprovação, as fotos do armazenamento destes itens no centro logístico e 

operacional da licintante: 

Foto 1: Armazenamento de aço centro de apoio logístico da empresa 
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2. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Destarte, ressalta-se que é extensa a jurisprudência dos Tribunais de 

Contas da Federação, com destaque ao Tribunal de Contas da União, que versa 

sobre possíveis falhas ou erros de planilhas em propostas orçamentárias, 

conforme demonstra-se a seguir: 

“Erro no preenchimento da planilha de formação de preço do 

licitante não constitui motivo suficiente para a 

desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser 

ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado. 

(Acórdão 1.811/2014 – Plenário).” 

“A existência de erros materiais ou omissões nas planilhas de 

custos e preços das licitantes não enseja a desclassificação 

antecipada das respectivas propostas, devendo a 

Administração contratantes realizar diligências junto às 

licitantes para a devida correção das falhas, desde que não 

seja alterado o valor global proposto. (Acórdão 2.546/2015 – 

Plenário)” 

 

Em face da narrativa citada, encaminhamos a presente justificativa 

acompanhada de algumas cotações de preços para elucidação das dúvidas e 

questionamentos referentes a proposta de preço apresentada, e para que surta o 

efeito legal dentro do presente processo licitatório e demais deliberações desta 

CPL.  

 

 

Belém, 09 de julho de 2021 .  
 
 

 
 
 
 

_________________________________  
LEONARDO CHAGAS ALVES PEREIRA 

Engenheiro Civil – CONTINENTAL SERVICE 
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Anexo 01 - Cotação do metalon para cobertura em policarbonato 
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Anexo 02 - Cotação da chapa de policarbonato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.madeiramadeira.com.br/chapa-de-policarbonato-alveolar-azul-2-
10x6-00-4-milimetros-2742014.html?index=prod-madeira-best-seller-desc 
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