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

(AUTARQUIA FEDERAL)

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO nº 02
CONCORRÊNCIA Nº 01/2021

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

DA SOLICITAÇÃO
Transcreve-se a seguir o esclarecimento recebido:

1.Proposta
1.1  Sobre  as  composições  de  custo solicitamos  esclarecimento  quando  a  necessidade  de
apresentá-las. A comissão posicionou-se com nega va sobre a necessidade de apresentação
das  composições,  mas  diante  do  trecho  da  Minuta  de  Contrato  reiteramos  o
ques onamento:
Será  necessário  apresentação  das  composições  de  custo  unitário  em  alguma  fase  do
processo, seja ela licitatória ou contratual?

Fig.01. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA da minuta
de contrato.

DA RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
Esclarecemos que na fase contratual será requerida da licitante ganhadora o relatório

de composição detalhada dos preços unitários, com base nos preços já estabelecidos por ela
na fase de apresentação das propostas. Isto é, considerando que a composição do item é
dada por seus insumos (material, mão de obra, equipamento), e que tais custos e preços já
estarão definidos previamente na proposta apresentada pelo licitante, de modo a não haver
alteração do valor global dado pela empresa no certame. Na fase licitatória somente será
necessário a apresentação do modelo do Anexo III do Edital – Modelo de Planilha de Custos
e Formação de Preços, seguindo os dados nele con dos.

Faz-se importante ressaltar, entretanto, que havendo alguma falha formal, omissão ou
obscuridade nos  documentos de  habilitação  e/ou  na  proposta,  a  Comissão  de  Licitação
poderá  realizar  diligência des nada  a  esclarecer  ou  a  complementar  a  instrução  do
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
originariamente  da  proposta,  conforme  exposto  nos  itens  10.16.4  e  20.8  do  Edital,  em
consonância com o art. 47 da Lei nº 8.666/1993, os quais expõem o seguinte:
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“10.16.4. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou
em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser
efetuadas diligências, na forma do § 3° do ar go 43 da Lei n° 8.666, de
1993,  a  exemplo  das  enumeradas no subitem 9.4  do  Anexo  VII-A  da IN
SEGES/MP nº 5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da
proposta.” 

“20.8. É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da
licitação, a promoção de diligência des nada a esclarecer ou complementar
a  instrução  do  processo,  vedada  a  inclusão  posterior  de  documento  ou
informação que deveria constar no ato da sessão pública.”

DA DIVULGAÇÃO DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
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, 05 de outubro de 2021.

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
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