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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 04 

  CONCORRÊNCIA Nº 02/2021 
Processo Administrativo Nº 63997.004389/2021-40 

 

DA SOLICITAÇÃO 

Transcreve-se a seguir o pedido de esclarecimento recebido: 
 
Boa tarde 
sobre o certame 
1 - Qual o prazo para pagamento a contratada após a medição conforme cronograma físico-
financeiro; 
2 - O pagamento será feito pela Caixa Econômica Federal ou pelo próprio CCCPM; 
3 - Em caso de adiantamento no cronograma é feito o pagamento conforme a medição; 
agradeço a atenção 

DA RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

Resposta a cada pergunta respectivamente: 

1 - Qual o prazo para pagamento a contratada após a medição conforme cronograma físico-
financeiro; 
Conforme previsto no Subitem 17.1 do Edital: "As regras acerca do pagamento são as 
estabelecidas no Projeto Básico (Anexo I deste Edital)." 
Neste sentido, o Subitem 16.3. do Projeto Básico (PB) prevê que: “O pagamento será efetuado 
pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota 
Fiscal/Fatura”. 
 
2 - O pagamento será feito pela Caixa Econômica Federal ou pelo próprio CCCPM; 
O Pagamento será realizado pela CAIXA DE CONSTRUÇÕES DE CASAS PARA O PESSOAL DA 
MARINHA (CCCPM) através da Execução Financeira dos recursos orçamentários desta 
Autarquia. O contratante das obras e serviços em pauta é a própria CCCPM e o contratado será 
a empresa vencedora da licitação. 
 
3 - Em caso de adiantamento no cronograma é feito o pagamento conforme a medição; 
O ANEXO V do Projeto Básico (PB) apresenta as estimativas do Cronograma físico-financeiro, 
com a descrição das etapas de serviços previstas e os respectivos valores estimados de 
pagamento. 
A princípio deverão ser seguidos os prazos do cronograma, porém há previsão para eventuais 
ajustes entre as etapas, previamente validados e formalizados entre Contratada e Contratante, 
com devida justificativa técnica se cabível e seguindo as regras descritas no Projeto Básico. 
Dessa forma, eventuais adiantamentos dos serviços e desembolsos poderão ser autorizados, 
nas condições previstas. 
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Destacam-se abaixo os principais pontos do PB a este respeito, porém recomenda-se a leitura 
do documento na íntegra: 
 

“1.5. O contrato terá vigência pelo período de 18 meses, sendo que 
eventuais prorrogações deverão respeitar o art. 57 da Lei de Licitações. 
O período de execução está previsto em:  
1.5.1. 15 meses e 15 dias (15,5 meses) totais, sendo: 12 meses para 
construção (concomitante ao Projeto Executivo a ser elaborado); 15 dias 
para recebimento provisório; e 90 dias para o recebimento definitivo;  
1.5.2. Os prazos da alínea 1.5.1. poderão ser ajustados, nos termos da 
lei, em comum acordo entre as partes, permitindo melhor aderência às 
técnicas e sistemáticas a serem empregadas pela Contratada, visando 
economicidade no emprego de recursos de quaisquer naturezas.” 
(...) 

 
 “7.1.1.3. Apresentação da rede de diagramas (ou EAP – Estrutura 
Analítica de Projetos) com identificação dos caminhos críticos, bem 
como cronograma físico-financeiro em coerência com a rede elaborada, 
para validação pela Contratante (podendo haver ajustes de 
etapas/prazos em relação ao cronograma físico-financeiro de 
referência, desde que validados e não ultrapassando o prazo de 
execução de obras previsto).” 
(...) 
“7.1.19. A execução dos serviços observará o cronograma anexo a este 
Edital, considerando eventuais atualizações devidamente discutidas e 
definidas entre Contratada e Contratante, após elaboração dos 
detalhamentos executivos e da EAP pela Contratada.” 

DA DIVULGAÇÃO 

Este pedido de esclarecimento encontra-se disponibilizado no Comprasnet e no site da 
CCCPM, no menu Licitações 2021. 

Rio de Janeiro, 05 de janeiro de 2022. 
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Capitão de Fragata (EN) 
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