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TOMADA DE PREÇOS N° 03/2021 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17447/2020 
 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ENERGIA EÉTRICA E 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO LOTEAMENTO SOCIAL “EM BUSCA DE UM SONHO”, NO BAIRRO ANTENOR GARCIA, NO 
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS. 
 

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro do ano de 2021, às 10h35, reuniu-se na Sala de Licitações a Comissão 
Permanente de Licitações para responder ao pedido de esclarecimentos enviado por e-mail pela empresa TOP POWER 
ENGENHARIA LTDA, referente à licitação em epígrafe. 
 
QUESTIONAMENTO 
No item 6. DAS PROPOSTAS (ENVELOPE N.º 02) pede-se: 
 
"b) As Licitantes deverão apresentar as Composições de Preços Unitários C.P.U.s de todos os itens constantes na 
planilha, indicando as referências utilizadas, por ex.: SINAPI, FDE, CPOS" 
  
No item acima refere-se que deverá ser apresentado pela licitante a CPU baseado nas referidas tabelas indicadas acima, neste 
caso pergunta-se: 
 
Trabalhamos com preços de mercado tanto para mão de obra como para materiais e não utilizamos os preços referenciais 
destas tabelas, nesse caso podemos apresentar planilha com preços de mercado e custo de mão de obra conforme os custos 
da Empresa? 
 
RESPOSTA 
As regras do Edital são claras: 
 
1. DAS PROPOSTAS (ENVELOPE N.º 02) 
06.01. As propostas, rubricadas e assinadas, deverão ser apresentadas em envelopes fechados, em uma via, datilografadas ou 
impressas, sem emendas ou rasuras principalmente no que tange a valores e números suscetíveis de gerar dúvidas quanto a 
sua autenticidade, e deverão constar: 

a) Preço unitário e total da obra, com registro numérico e por extenso, observando os preços máximos 
unitários e global fixados pela Planilha de Orçamento Básico contida no Anexo IX. 
b) As Licitantes deverão apresentar as Composições de Preços Unitários C.P.U.s de todos os itens 
constantes na planilha, indicando as referências utilizadas, por ex.: SINAPI, FDE, CPOS, cujas composições 
estão disponíveis nos sites das mesmas, ou outras como o TCPO-13, Volare, etc., bem como a taxa de Leis Sociais e 
Riscos do Trabalho a ser empregada sobre o custo de mão-de-obra operacional diretamente envolvida na execução 
dos serviços. Opcionalmente, as licitantes poderão optar por utilizarem os mesmos custos e referências da Planilha de 
Orçamento Básico, e alterarem apenas o B.D.I. para chegar no Preço Global Orçado, neste caso estarão dispensados 
da apresentação das C.P.U.s e da taxa de Leis Sociais e Riscos do Trabalho. As alterações permitidas devem 
preservar os percentuais mínimos necessários a suportar os custos de incidência do BDI nos respectivos itens de sua 
composição, em especial os de incidência legal, fiscal, tributária ou previdenciária. Não serão aceitos percentuais de 
BDI que não tenham sua exequidade comprovada ou ainda considerados insuficientes a suportar os custos da 
contratação. Os preços unitários obtidos na CPU devem ser inseridos na planilha orçamentária, no campo valor 
unitário sem BDI. 

 
“A NÃO INDICAÇÃO DESTAS INFORMAÇÕES DESCLASSIFICA A LICITANTE”. 
 
As empresas poderão utilizar para a composição de preços unitários, quaisquer fontes supracitadas, porém deverão atender ao 
disposto no edital, ou seja, não ultrapassar os preços máximos fixados na Planilha de Orçamento Básico. 
Propostas em desacordo ao exigido no Edital serão desclassificadas. 

 
Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta Administração, para 

conhecimento público. 
 

Roberto Rossato 
Presidente 

 
     Leandro R. Ferreira                                                                                              Hicaro Alonso 

         Membro                                                                                                                     Membro 


