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SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 
 

Referente: CONCORRÊNCIA nº 20/0004-CC 
Objeto: Contratação de empresa especializada com vista à realização de serviços de 

manutenção e reforma da quadra do Sesc Comunidade localizada no município da 

Raposa, tudo conforme projetos, especificações técnicas e planilhas de serviços 

constantes do Anexo I, observadas as demais condições estabelecidas neste instrumento 

convocatório e seus anexos. 

 

O Serviço Social do Comércio, Departamento Regional no Maranhão, através da 

Comissão de Licitações, considerando o parecer técnico relativo às propostas de preços, 

planilhas e composições apresentadas pelas empresas H2N ENGENHARIA LTDA e IRMÃOS 

PINHEIRO PROJETOS CONST. COMERCIO LTDA em que foi constatada a seguintes 

situações: 

1 Na  proposta da empresa H2N ENGENHARIA LTDA nos itens 1.1.5, 1.2.3 e 1.3.1, foi 

observado que na composição desses itens, os valores de mãos-de-obra estão sem os 

encargos complementares e o valor do insumo da torneira está com o custo muito abaixo. 

Diante da situação, a Comissão de Licitação solicita, conforme subitem 11.3 (A Comissão 

de Licitação poderá, a seu exclusivo critério, a qualquer momento, solicitar por escrito às 

licitantes informações adicionais sobre a documentação e as propostas apresentadas. O 

não atendimento da solicitação no prazo estabelecido poderá implicar em desclassificação 

da licitante) do edital, que a empresa H2N ENGENHARIA LTDA, apresente justificativa dos 

referidos itens, tendo em vista que o orçamento do SESC prevê a mão-de-obra com os 

encargos e o preço do insumo dentro do praticado no mercado. Obervou-se ainda que os 

itens 1.1.11, 1.2.8 e 1.3.11 apresentam vários insumos da composição com preços bem 

abaixo das tabelas SINAPI e ORSE. Diante da situação, a Comissão de Licitação solicita, 

conforme subitem 11.3 do edital, que a empresa H2N ENGENHARIA LTDA, apresente 

justificativa quanto à redução desses preços como demonstrados na tabela abaixo, tendo 

em vista que o orçamento de referência do Sesc adotou os preços dessas bases 

caracterizando que o material a ser utilizado deverá obedecer a esse padrão de qualidade. 

 

 

 

 

 

 

 

código insumo licitante Sesc/ sinapi Sesc/ Orse diferença 

6136 Sifão 27,17 83,20 - 56,03 

11683 Engate 6,23 19,08 - 12,85 

2641 Torneira 69,65 - 213,32 143,64 

2080 Bancada 132,48 - 405,15 272,67 

717 Cuba 16,30 - 49,9 33,6 

12069 Rodo pia 17,02 - 52,04 35,02 
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1.1 Quanto aos itens 1.1.12, 1.2.11 e 1.3.12, estes apresentam insumos da composição 

com preços muito baixos. Diante da situação, a Comissão de Licitação solicita, conforme 

subitem 11.3 do edital, que a empresa H2N ENGENHARIA LTDA, justifique   esses preços 

conforme abaixo; 

 

código insumo licitante Sesc/sinapi diferença 

86888 Vaso sanitário 131,78 369,22 237,44 

86887 engate 9,79 24,22 14,43 

 

1.2 O item 1.7.9, apresenta insumo com preço baixo e não foi incluído o insumo tela, tendo 

em vista que no orçamento de referência do Sesc esse material foi descrito, sendo 

necessário a realização de serviços nessa tela. Diante da situação, a Comissão de Licitação 

solicita, conforme subitem 11.3 do edital, que a empresa H2N ENGENHARIA LTDA, 

apresente justificativa conforme tabela abaixo. 

 

código insumo licitante Sesc/Orse diferença 

2313 Tubo de aço 23,52 39,47 15,95 

2731 tela 0,00 66,45 66,45 

 

1.3 O Item 1.1.13 apresenta na composição o insumo película com preço de R$ 11,08 bem 

abaixo do proposto pelo Sesc no valor de R$ 33,25, sendo uma diferença de R$ 22,17. E, o 

item 1.10.10, apresenta em sua composição valores de insumos relativo a mão-de-obra sem 

os encargos complementares e apresenta material bem abaixo do mercado, conforme 

tabela abaixo. Diante da situação, a Comissão de Licitação solicita, conforme subitem 11.3 

do edital, que a empresa H2N ENGENHARIA LTDA, apresente as justificativa dos referidos 

itens. 
 

código insumo licitante Sesc/ seinfra diferença 

I2543 Servente 10,43 14,76 4,33 

CO8440 Concreto 233,84 342,82 108,98 

I0121 Armador 14,95 20,10 5,15 

I1879 Soldador 14,95 20,16 5,21 

C1604 Lanç. concreto 92,48 128,76 36,29 
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1.4 O Item 1.7.8 apresenta valores de insumos que necessitam de justificativa devido ao 

preço, conforme tabela abaixo. Diante da situação, a Comissão de Licitação solicita, 

conforme subitem 11.3 do edital, que a empresa H2N ENGENHARIA LTDA, apresente  

justificativa.  
 

código insumo licitante Sesc/ sinapi diferença 

88316 Servente 10,43 13,26 2,83 

4721 Brita nº 01 21,84 62,24 40,4 

 

2 Quanto a proposta da empresa IRMÃOS PINHEIRO PROJETOS CONST. COMERCIO 

LTDA observou-se que na composição do item 1.7.9, foi omitido o insumo tela do preço 

final. Diante da situação, a Comissão de Licitação solicita, conforme subitem 11.3 do edital, 

que a empresa IRMÃOS PINHEIRO PROJETOS CONST. COMERCIO LTDA, apresente 

justificativa da retirada já que, o orçamento de referência do Sesc prevê esse serviço. 

 

3 Os documentos deverão ser entregues na sala de Reuniões da Comissão de Licitação, 

que fica situada no Sesc Administração, sito no Condomínio Fecomércio/Sesc/Senac, 

Edifício Francisco Guimarães e Souza, Avenida dos Holandeses, S/N, Quadra 24, Jardim 

Renascença II, São Luís-MA ou encaminhados via e-mail, tendo a empresa até às 17h do 

dia 18 de janeiro de 2021, para apresentação destes. 

 

 

São Luís-MA, 15 de Janeiro de 2021. 

 

 

Analis Oliveira Teixeira                           
Presidente da CPL, em exercício.  


