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       Ao 
       Serviço Social da Indústria – Departamento Regional do Pará 
       Comissão Central de Licitação do SESI e SENAI  
       A/C Sr. Neilton Carneiro do Nascimento – Coordenador/Pregoeiro 
       CONCORRÊNCIA Nº 012/2021 

 

RECURSO 
 

OBJETO: Contratação de Empresa especializada em serviços de engenharia para a 
realização de reforma e ampliação da Unidade SESI Paragominas - Departamento 
Regional do Pará. 

 
Prezados Senhores,  

 
Após analisarmos, minuciosamente, toda a documentação constante na 
CONCORRÊNCIA supramencionada e respectivos anexos, tomarmos conhecimento de 
suas condições e obrigações, e estarmos familiarizados com o local e horários onde serão 
realizadas as obras, propomos executar, sob nossa integral responsabilidade, o objeto da 
CONCORRÊNCIA Nº 012/2021 do Serviço Social da Indústria – Departamento Regional 
do Pará, no prazo total de 180 (Cento e oitenta) dias corridos, pelo valor total de R$ 
2.578.356,60 (Dois milhões, quinhentos e setenta e oito mil, trezentos e cinquenta e 
seis reais e sessenta centavos). 
 
E ficamos muito surpresos pelo ligeiro desencontro de informação na causa de nossa 
inabilitação. Primeiro porque foi pedido que usássemos as informações contidas e dadas 
pela Instituição promotora do processo em questão. Quando, com muita responsabilidade 
afirmamos assumir todos os custos que viessem a recair sobre a fiel execução, conforme 
previsto nas planilhas e projetos, inclusive total responsabilidade pela mão de obra 
necessária, e material apropriado para sua mais perfeita execução, não deixando jamais 
de respeitar a excelência do padrão SESI. 
 
E no fechamento do relatório, usou de desculpa sem comprovação nenhuma para a 
inabilitação. In verbo:  
 

“A empresa CLASSIC CONSTRUÇÕES não consegue 
comprovar em seus esclarecimentos de forma efetiva, de acordo 
com o ítem 6.6 alínea “a” do instrumento convocatório, que se 
refere aos insumos “aço”. 

       
       O que não deu pra entender, pois fomos incisivos em assumir total responsabilidade pela 
execução e garantia pelo material aplicado. Eis o apresentado no corpo de nossa Carta 
Proposta:  

 
Apresentamos, a seguir, as condições gerais da execução das 
obras e serviços, objeto da presente licitação. 
1 - O preço fornecido, expresso em moeda corrente nacional 
"real", é da época da elaboração da proposta, sem a inclusão de 
qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária.  
 
2 - No preço estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, 
bem como os encargos e demais despesas de qualquer natureza.  
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2.1 - Os preços ofertados nesta PROPOSTA contêm, além do 
lucro, todas e quaisquer despesas de custos, tais como: materiais, 
mão-de-obra, equipamentos, transportes, cargas, seguro, 
encargos sociais e trabalhistas, limpeza durante a execução das 
obras, custos e benefícios, taxas e impostos, inclusive alvarás, 
ligações provisórias e definitivas, acréscimos decorrentes de 
trabalhos noturnos, dominicais e feriados para cumprimento do 
prazo e regime de execução e quaisquer outras que ocorram, 
direta ou indiretamente, relacionadas com a consecução do objeto 
desta licitação, inclusive instalação e manutenção de escritório da 
fiscalização e aquelas decorrentes da confecção de placas 
alusivas à obra, além daquelas exigidas pelo CREA.  
 
3 - Concordamos com os prazos de pagamento e demais 
condições estipuladas no edital.  
 
... 
 
6 - Valor total da mão-de-obra: R$ 618.805,58 (Seiscentos e 
dezoito mil, oitocentos e cinco reais e cinquenta e oito 
centavos). 
      Valor total de materiais/equipamentos: R$ 1.959.551,02 (Hum 
milhão, novecentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e 
cinquenta e um reais e dois centavos).  
 
7 - Concordamos que o material técnico que baseou a presente 
licitação está correto, não havendo questionamentos posteriores 
a serem efetuados.  
8 - Declaramos aceitar todas as condições da presente licitação, 
comprometendo-nos a cumprir fielmente suas especificações e 
disposições, bem como nos sujeitar integralmente às disposições 
do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI.  
9 - A presente Proposta é válida pelo prazo de 60 (sessenta) dias, 
a partir da data de sua apresentação. 

       
 E queremos aqui solicitar que a Comissão Central de Licitação, explique o porque de a 
empresa M S Vasconcelos, aparecer com dois representantes, enquanto a Lei de licitações 
não permite tal situação.  
 
Solicitamos que seja revista a decisão incluindo esta empresa no rol de classificados. 
 
 

       Paragominas/PA, 18 de agosto de 2021. 
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