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At.: COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO DO SESI E SENAI 
 
 
Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 012/2021 
 
 
Prezados Senhores, 
 
 

A empresa M S VASCONCELLOS CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ Nº 11.162.439/0001-37, por 
intermédio de seu representante legal o Sr Mário Sérgio da Silva Vasconcellos, portador da Carteira 
de Identidade nº 10.448-D e do CPF nº 476.662.422-04, VEM, prestar esclarecimentos referente a 
diligência da Concorrência 012/2021. 
 
1) Foi verificado que há itens de serviço que apresentam seus valores orçados os quais estão 

abaixo e acima do limite de 25%. 
 
Informamos que, apesar dos valores orçados para alguns serviços serem abaixo e acima do 
limite de 25%, os preços de insumos (materiais e mão-de-obra) usados para elaboração de nossa 
proposta, são coerentes com os de marcado. Ou seja, são preços exequíveis e compatíveis no 
mercado.  
 

2) Nos itens 3.5.1 e 5.4.2 Cobertura em policarbonato Incolor – Incl. est. metálica, na CPU não 
foi demonstrado composição de mão de obra com encargos complementares, para estes 
serviços. 
 
Na elaboração do preço unitário dos referidos serviços, utilizamos como referência a composição 
de preço unitário do banco de dados da SEDOP, levando em consideração a planilha 
orçamentária apresentada como referência pelo SESI (Código 071364 e Banco SEDOP). 
 
Informamos ainda que, o referido serviço trata-se de um serviço terceirizado, o qual será 
executado por empresa especializada, e por esse motivo não foi identificado de forma separa a 
mão-de-obra, pois no valor do insumo “Cobertura – em policarbonato incolor (incl. est. 
metálica) – instalada, foi considerado o serviço instalado, ou seja, já incluindo no preço o 
material e mão de obra, conforme claramente pode ser observado no texto do insumo constante 
na composição. 

 
 

Belém-Pa, 07 de julho de 2021. 
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