
RESPOSTA ESCLARECIMENTOS CP 002/2020 (4) 

 

1. Em um primeiro questionamento, foi indagado a seguinte dúvida: “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? ”  

Como resposta recebemos:  

“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. ”  

Ora, se olharmos o catálogo de referência EMOP, nele encontramos informações 

explicando a composição do custo de mão de obra e transporte de equipamentos.  

Em relação aos custos de mão de obra, onde existe uma página apenas para 

informação dos Encargos Sociais, ele explicita os custos envolvidos na composição. Nela em 

nenhum momento é informado qualquer porcentagem ou mesmo valores que sejam 

atribuídos a transporte, alimentação e café da manhã dos funcionários. Também não fala a 

respeito dos custos de cesta básica, que hoje é praticado, causa ganha pelo Sindicato da 

Construção Civil em dissídio coletivo e ainda se mantém. Quando abrimos a composição de 

custos do item, por exemplo o item servente de obra, não aparece nenhum dos custos citados. 

Foi utilizado o programa Rio Custo. 

Também em Notas Para uso do Boletim, também anexo do Catalogo EMOP, informa 

de forma explicita que os custos de alimentação e transporte de pessoal não estão inclusos na 

composição. 

Ele também informa que existe itens específicos para esses custos: 

Também no Catálogo EMOP, em CONCEITOS PARA MONTAGEM DE ORÇAMENTO 

BÁSICO, é descrito os CUSTOS DIRETOS, onde é informado que os custos citados no 

Questionamento não se encontram diluídos nos itens de serviço: 

Com relação ao transporte de equipamentos, se pegarmos o item dado como exemplo 

na resposta ao questionamento, e abrirmos sua composição, ele aparece da seguinte forma: 

Não aparece em sua composição o custo referente a sua mobilização, também 

podemos entender que para a mobilização de equipamentos deve ser levado em consideração 



a distância de transporte, mesmo que média, pois o preço para o frete do equipamento leva 

essa informação em consideração. Portanto o cálculo para esta despesa não poderia ser 

incluído no item utilizado como exemplo. Conforme explicado no catálogo, o transporte de 

equipamentos é considerado um custo direto e, portanto, existe item específico para sua 

inclusão no orçamento. Para o transporte de equipamentos o catálogo fornece itens para 

cálculo de custo, são eles: 04.005.0350-B Transporte de Equipamentos Pesados, 04.014.0091-B 

Carga e Descarga de Equipamentos Pesados, além do custo horário dos equipamentos em 

transporte, com custo de 1 diária, pois deve se levar em consideração a diária do equipamento 

já em transporte. 

Portanto, levantando todas essas questões, como poderemos proceder sem a 

apresentação destes custos na planilha oficial? Precisamos ter essa informação para atender o 

item 10.2.2.4 do edital, conforme mencionado no primeiro questionamento. 

RESPOSTA: O 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.” 

As parcelas de instalação e mobilização referem-se à planilha de Serviços Técnicos sendo que o 

valor total dessa planilha não deve ultrapassar a porcentagem sobre o total estipulada 

conforme item 10.2.2.4 do edital.  

Com relação aos custos de alimentação e transporte estão incluídos no item 05.100.0900-A 

conforme apresentado no catálogo EMOP. 

Quanto à instalação e a mobilização já foram respondidos anteriormente. 

 

2. Ainda em relação a nosso primeiro questionamento enviado, perguntamos:  

“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? ”  

Como resposta recebemos: “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. ”  

No Catálogo EMOP existe itens que podem ser usados para transporte de insumo 

necessários a obra. Estes itens ficam na categoria de TRANSPORTE, do referido catálogo. 

Mesmo os orçamentos apresentados no Edital, as propostas apresentam a informação de frete 

como sendo FOB, ou seja, o custo do frete é pago pelo comprador, dessa forma entendemos 

que o custo deve ser incluído na planilha oficial. É correto este entendimento? Caso negativo, 

como esse custo seria pago? 

 

RESPOSTA: Já respondido anteriormente. Quanto ao pagamento do frete quando de direito, a 

empresa construtora deverá apresentar o custo desses fretes e após a aferição e aprovação da 

Fiscalização serão pagos pelos itens EMOP 04.005.0125-A e 04.006.0008-B. 



3. Analisando a planilha oficial, observamos divergências nos valores dos seguintes itens: 

EMOP 03.016.0015-B, 04, 04.005.0006-B, 05.022.0015-A, 04.025.0200-A, 01.050.0230-A, 

01.002.0002-A, 21.004.0101-A, 21.004.0141-A, 05.005.0012-B, 05.105.0034-A. SCO-RIO PJ 

24.20.0040, PJ 24.25.0060, IT 24.72.0097. SINAPI 00002788, 00004346, 00004115, 00004786. 

As divergências observadas nos itens listados foram em relação ao preço, eles estão diferentes 

aos preços dos referidos catálogos no I0 informado. Com relação a essa diferença podemos 

entender que a planilha oficial será corrigida? 

RESPOSTA: Os valores foram corrigidos no último orçamento republicado, então esses valores 

já estão acertados. 

 

 


