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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO nº 03 
CONCORRÊNCIA Nº 02/2021 

(Processo Administrativo n°  63997.004389/2021-40) 
 
 

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

Bom dia, 
Com relação à proposta, na Planilha Orçamentária, nas abas 3-Planilha - Sapatas Sol.1, 4-Pla-
nilha - Sapatas Sol.2, 5-Planilha -Estacas Sol.1, 6-Planilha - Estacas Sol.2, existem colunas de 
preços de Custo unitário, Material, Mão de obra e Equipamento. Entretanto no arquivo do or-
çamento estimado, apenas a coluna custo total unitário está preenchida. 
Questionamos se para apresentação da licitação podemos preencher apenas o campo custo 
total unitário, englobando os preços de materiais, mão de obra e equipamentos. 
Sds, 
 

 
DA RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

Esclarecemos que as colunas de custos unitários de material, mão-de-obra e 

equipamentos deverão ser preenchidas pelos licitantes para entrega de seu Anexo III – 

Modelo de Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços, além da própria coluna do 

custo unitário total considerando o somatório destas três parcelas, que é o que consta no 

orçamento de referência disponibilizado. 

De forma complementar, ressalta-se que a análise da proposta das licitantes levará em 

consideração o custo unitário total englobando as parcelas de material, mão-de-obra, e 

equipamentos, comparado ao orçamento de referência do certame. 

Consigna-se que os itens do orçamento de referência (Anexo III do Projeto Básico) 

empregam essencialmente composições padronizadas SINAPI-DF NÃO DESONERADAS ou 

SBC-DF, conforme códigos de referência demonstrados na planilha - portanto, os itens não  

reapresentados em forma analítica não sofreram alterações de seus originais. As  composições 

que foram alteradas em relação às tabelas de referência mencionadas estão devidamente 

sinalizadas no orçamento, na aba “9-RCCU” (Relatório de Composição de Custos Unitários), 

que demonstra suas parcelas de custos unitários, e também deverão ser entregues pelos 

licitantes em seu orçamento proposto (conforme especificado no arquivo do Anexo III do 

Edital). 

Os valores empregados pelos licitantes não necessariamente devem seguir valores 

padronizados, como aqueles publicados pelo SINAPI, porém, deverão refletir em custos 

unitários exequíveis. Nesta toada, esclarece-se que, conforme item 10.13 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 físico-financeiro não supere os valores de referência destas etapas – portanto, 
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cabe à licitante avaliar custos unitários dos itens e custos totais das etapas por ela propostos. 

Por fim, faz-se importante ressaltar que havendo alguma falha formal, omissão ou 
obscuridade nos documentos de habilitação e/ou na proposta, a Comissão de Licitação poderá 
realizar diligência destinada 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 10.15.4 e 20.8 do Edital, em consonância com o art. 47 
da Lei nº 8.666/1993, os quais expõem o seguinte: 

 

“10.15.4. 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 artigo 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 destinada 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 
Este pedido de esclarecimento encontra-se disponibilizado no Comprasnet e site da 

CCCPM, no menu “Licitações 2021” (https://www.marinha.mil.br/cccpm/?q=editais-em-
aberto). 
 

Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2021. 
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Capitão de Fragata (EN) 
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