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

(AUTARQUIA FEDERAL)

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO nº 05
CONCORRÊNCIA Nº 01/2021

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

DA SOLICITAÇÃO
Transcreve-se a seguir o pedido de esclarecimento recebido:

Ques onamentos  referentes  a  licitação  de  Execução  das  obras  de  empreendimento
residencial mul familiar mul pavimentos “Oceania”, a ser situado na Projeção K, SQNW 302
– Setor Noroeste – Brasília/DF. 

1  -  Na  planilha  orçamentária,  item  4,03,  o  valor  es mado  da  locação  do  elevador
cremalheira é insignificante em comparação ao valor real do serviço. Solicitamos a revisão do
item.

2  -  Na  planilha  orçamentária,  item  4,05,  o  valor  es mado  da  bandeja  de  proteção  é
insignificante em comparação ao valor real do serviço. Solicitamos a revisão do item.

3  -  Na  planilha  orçamentária,  item  5,  os  quan ta vos  es mados  de  engenheiro  civil,
engenheiro eletricista são insignificantes para uma obra do vulto e complexidade do objeto
da licitação. A equipe tem que contar com pelo menos 4 encarregados, 2 mestres de obras,
engenheiro civil e eletricista, vigias diurno e vigias noturnos, técnico de segurança, todos em
tempo integral ao período da obra, Solicitamos a revisão do item.

4 - Na planilha orçamentária, item 26, os quan ta vos es mados dos pisos, 2.195,67m², são
muito pequenos em relação uma edificação de mais de 14.000m². Solicitamos a revisão do
item.

5 - Na planilha orçamentária, item 39, o valor es mado dos elevadores está bem inferior em
comparação ao valor das propostas recebidas pelos fornecedores do serviço. Solicitamos a
revisão do item.

6  -  No  Caderno  de  Encargos,  GLP,  consta  a  especificação de  Aquecedores  de  Passagem
Rinnai,  além  de  churrasqueiras,  Sauna  e  Central  de  Gás,  que  não  constam  na  Planilha
Orçamentária. Estes itens fazem parte do escopo?

7 -  A  data  de abertura  irá  sofrer  alguma  alteração?  Iremos enviar  a  documentação via
correios e necessitamos da informação antecipada para o correto envio.

DA RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
Inicialmente, em caráter geral em relação aos ques onamentos recebidos, destaca-se

que a licitante deverá elaborar sua planilha orçamentária de forma a subsidiar sua análise
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sobre  a  viabilidade  de  par cipação  no certame,  considerando  o  preço  global  da  obra  –
avaliando  conjuntamente  escopo,  quan ta vo  e  preços  unitários.  Salienta-se  que  a
responsabilidade pelo valor final da planilha orçamentária da licitante é de seu profissional
técnico responsável.

Esclarece-se  que,  conforme  item  10.3  do  Edital,  o  custo  unitário  apresentado  na
proposta da licitante poderá superar o correspondente custo unitário de referência fixado
pela Administração, desde que  o preço de cada uma das etapas previstas no cronograma

sico-financeiro  não  supere  os  valores  de  referência  destas  etapas  –  portanto,  cabe  à
licitante avaliar custos unitários dos itens e custos totais das etapas por ela propostos.

Por fim, reitera-se  o item 10.14 do Edital,  por  se tratar  de  regime de execução de
empreitada por preço global, a par cipação na presente licitação implica a concordância do
licitante com a adequação de todos os projetos anexos a este edital, de modo que eventuais
alegações  de  falhas  ou  omissões  em  qualquer  das  peças,  orçamentos,  plantas,
especificações,  memoriais  e  estudos  técnicos  preliminares  dos  projetos  não  poderão
ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do
art. 13, II do Decreto nº 7.983/2013. As respostas a cada item são dadas na sequência:

Resposta 1:
Esclarece-se que o item trata somente da locação do equipamento (sem operador). O

valor  foi  ob do  através  de  cotações  de  mercado,  sendo  considerado  pela  empresa
responsável  técnica  do  orçamento  exequível,  dentro  do  valor  global  da  contratação.
Portanto, o item permanece inalterado.

Esclarece-se  que,  conforme  item  10.3  do Edital,  o  custo  unitário  apresentado  na
proposta da licitante poderá superar o correspondente custo unitário de referência fixado
pela Administração,  desde que o preço de cada uma das etapas previstas no cronograma

sico-financeiro  não  supere  os  valores  de  referência  destas  etapas  –  portanto,  cabe  à
licitante avaliar custos unitários dos itens e custos totais das etapas por ela propostos.

Resposta 2:
Esclarece-se que o item u liza em sua composição insumos SINAPI (data-base Abril/21

conforme divulgado), sendo considerado exequível, dentro do valor global da contratação.
Portanto, o item permanece inalterado.

Esclarece-se  que,  conforme  item  10.3  do Edital,  o  custo  unitário  apresentado  na
proposta da licitante poderá superar o correspondente custo unitário de referência fixado
pela Administração,  desde que o preço de cada uma das etapas previstas no cronograma

sico-financeiro  não  supere  os  valores  de  referência  destas  etapas  –  portanto,  cabe  à
licitante avaliar custos unitários dos itens e custos totais das etapas por ela propostos.

Resposta 3:
Esclarece-se  que  a  equipe  de  Administração  local  da  obra  é  critério  de  cada

construtora. O atual dimensionamento é considerado exequível, dentro do valor global da
contratação. Portanto, o item permanece inalterado.
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Sobre o tópico, o documento do Tribunal de Contas da União de “Orientações para
elaboração de planilhas orçamentárias de obras públicas” (p. 67; 2014) menciona: 

‘É  importante  também  observar  que  a  administração
local  depende  da  estrutura  organizacional  que  o
construtor vier a montar para a condução de cada obra
e  de  sua  respec va  lotação  de  pessoal.  Não  existe
modelo rígido para esta estrutura, mas deve-se observar
a legislação profissional do Sistema Confea e as normas
rela vas  à  higiene  e  segurança  do  trabalho.  As
peculiaridades  inerentes  a  cada  obra  determinarão  a
estrutura  organizacional  necessária  para  bem
administrá-la.  A  concepção  dessa  organização,  bem
como  da  lotação  em  termos  de  recursos  humanos
requeridos,  é  tarefa  de  planejamento,  específica  do
executor da obra.  Caberá ao orçamen sta realizar um
ensaio sobre a questão, com vistas a estabelecer bases
para  es mar  os  custos  envolvidos  na  administração
local. Devem ser consideradas as caracterís cas da obra,
a estratégia adotada para sua execução, o cronograma,
bem  como  a  dispersão  geográfica  das  frentes  de
trabalho.’

De  outra  forma,  reitera-se  que  o  item foi  previsto  no  orçamento,  e  como custo
direto, conforme preconizam referências da área, como a acima citada. 

Resposta 4:
Destaca-se que os pisos das áreas secas dos apartamentos dos pavimentos pos (1º ao

6º pavimento) não serão entregues (fora do escopo da construtora).
Recomenda-se ao licitante verificar o projeto e CEO, considerando pisos internos e

também externos, em especial pranchas na pasta de Arquitetura:
04 SQNW-302-K_ARQ_PB_TIP_V1_R14
03 SQNW-302-K_ARQ_PB_TER_V1_R9 
06 SQNW-302-K_ARQ_PB_COB_V1_R7

Resposta 5:
Esclarece-se que os valores dos itens (elevadores sociais e de serviços) foram ob dos

através de cotações de mercado, sendo considerado pela responsável técnica do orçamento
como sendo exequíveis, dentro do valor global da contratação. Portanto, o item permanece
inalterado.

Resposta 6:
Esclarece-se que estes  itens (aquecedores de passagem, churrasqueiras,  sauna) não

foram considerados no orçamento pois  não cons tuem escopo de entrega do objeto. Foi
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considerada somente a infraestrutura. Quanto à central de GLP, esclarece-se que todas as
instalações  foram  previstas  no  orçamento,  à  exceção  do  tanque  (fora  do  escopo da
construtora), visto ser escopo de fornecimento da concessionária local.

Por fim, destaca-se que a licitante deverá elaborar sua planilha orçamentária de forma
a subsidiar sua análise sobre a viabilidade de par cipação no certame, considerando o preço
global da obra – avaliando conjuntamente escopo, quan ta vo e preços unitários.

Salienta-se que a responsabilidade pelo valor final da planilha orçamentária da licitante
é de seu profissional técnico responsável.

Resposta 7:
Esclarece-se que a data de abertura do certame sofreria alteração SOMENTE se fosse

detectado,  por  parte  desta  Comissão/Assessores  técnicos,  a  par r  do  presente
ques onamento,  algum erro  ou omissão que  refle sse  em necessidade  de  alteração  do
Edital ou de seus anexos. Não tendo sido constadas imprecisões até o presente momento, o
Edital permanece o mesmo e, consequentemente, a data de abertura do certame.

DA DIVULGAÇÃO
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, 18 de outubro de 2021.

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
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