
MARINHA DO BRASIL
CAIXA DE CONSTRUÇÕES DE CASAS PARA O PESSOAL DA MARINHA

(AUTARQUIA FEDERAL)

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO nº 01
CONCORRÊNCIA Nº 01/2021

(Processo Administra vo n°  63997.003238/2021-74)

DA SOLICITAÇÃO
Transcreve-se a seguir o esclarecimento recebido:

“vem através  solicitar  as  Planilhas  em formato Excel  das  composições  dos  precços
unitarios,  pois  no  item  (8.1.4.1)  do  Edital,  o  Orgão  informa  que  deve  ser  entregue  as
COMPOSIÇÕES DOS PREÇOS UNITARIOS, porém as mesmas não foram fornecidas pelo órgão.
8. DA PROPOSTA

8.1.4. a Planilha Es ma va de Custos e Formação de Preços, conforme Anexo III.
8.1.4.1. Na composição dos preços unitários o licitante deverá apresentar 
discriminadamente as parcelas rela vas à mão de obra, materiais, equipamentos e serviços;”

DA RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
Esclarece-se que as licitantes  devem considerar o modelo  do  Anexo III  do Edital  –

Modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços, seguindo os dados nele con dos. Não
é necessário  discriminar  as  composições  dos custos  unitários,  onde são considerados os
índices de produ vidade da mão de obra e o consumo de materiais e equipamentos para a
execução de uma unidade de serviço. 

O  item  8.1.4.1  do  Edital  deve  ser  entendido  da  seguinte  forma:  ‘quando  da
apresentação  (ou  formulação) dos  preços  unitários,  o  licitante  deverá  apresentar
discriminadamente as parcelas rela vas à mão de obra, materiais, equipamentos e serviços’.
Isto é, o preço de determinado item dado na planilha do licitante (que aparecerá na coluna
18  do  modelo  disponibilizado,  em  “Preço  unitário”)  deverá  contemplar  e  apresentar
separadamente: o custo de mão de obra; o custo de material; e o custo de equipamento,
conforme as colunas numeradas de  19 a  21 no modelo disponibilizado (na sequência da
Coluna 18 – Preço Unitário).

Portanto, reitera-se que o modelo a ser preenchido pelos licitantes é o disponibilizado
no  Anexo III do Edital – Modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços, não sendo
necessário material adicional. 

DA DIVULGAÇÃO DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
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CAIXA DE CONSTRUÇÕES DE CASAS PARA O PESSOAL DA MARINHA
(Con nuação a Pedido de Esclarecimento – Concorrência 01/2021 – Processo Administra vo 63997.003238/2021-74).
_____________________________________________________________________________________________________

Este pedido de esclarecimento encontra-se disponibilizado no  Comprasnet e site  da
CCCPM,  no  menu  “Licitações  2021”  (h ps://www.marinha.mil.br/cccpm/?q=editais-em-
aberto).

Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2021.

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
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