
RESPOSTA ESCLARECIMENTOS CP 002/2020 (1) 

 

Questionamento 1: Ao analisar a planilha de custou, observamos que no montante referente 

aos SERVIÇOS TÉCNICOS, o item nº 02.01, item EMPO 01.016.0249-A, que se refere ao 

levantamento topográfico, não está incluído na soma. Ou seja, identificamos uma diferença 

de R$ 123.685,60 no orçamento proposto. 

Podemos esperar correção na planilha oficial? 

Resposta: A planilha orçamentária foi corrigida.    

 

Questionamento 2: O edital nos informa, no item 10.2.2.4 “Os valores referentes às parcelas 

de instalação e mobilização, que farão parte integrante da proposta de preços e da planilha 

orçamentária, não poderão ultrapassar a 13,54% do valor proposto pelo Licitante”. Porém ao 

analisar a planilha de orçamento, nela não está presente os custos referentes a mobilização 

da obra, custos de transportes de equipamentos (que serão necessários a execução), carga 

e descarga de equipamentos (que está atrelado ao transporte de equipamentos). Também 

não está presente custos com alimentação e transporte de pessoal necessário a execução 

dos serviços. 

O item cria este limitador na elaboração de proposta, como proceder sem apresentação 

destes custos na planilha oficial? E em relação aos transportes de equipamentos, podemos 

esperar uma correção na planilha oficial? Alimentação e transportes dos funcionários será 

incluído nesses custos? 

Resposta: Nas composições dos itens consta a mão-de-obra com encargos sociais, 

considerando transporte, alimentação e etc. O mesmo vale para os equipamentos, pois o 

serviço em que esses equipamentos serão usados consideram no seu custo unitário a 

mobilização. Por exemplo: em escavação mecânica, o custo do m³ considera o aluguel da 

máquina com a sua mobilização. 

 

Questionamento 3: Foi apresentado orçamentos para alguns itens e composições de custos 

criadas para esta licitação. Tanto nos orçamentos, quanto nas composições criadas não está 

presente nenhum custo do frete para a entrega de materiais necessários. 

Como devemos proceder com relação a esta diferença no orçamento? 

Resposta: Não há item específico para frete na planilha EMOP. O seu custo é considerado 

nos custos unitários e nas cotações, quando não fornecidos, estão incluídos nos itens de 

transporte de material.  

 

   

 

 


