
NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 01

CONCORRÊNCIA PÚBLICA NACIONAL No 20130004/SEINFRA/CCC

OBJETO: LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO PARA OBRAS DE IMPLANTAÇÃO 
DA LINHA LESTE DO METRÔ DE FORTALEZA,  NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, 
ESTADO DO CEARÁ.

A Secretaria da Infraestrutura – SEINFRA, através da Comissão Central de Concorrências 
-  CCC,  apresenta  as  respostas  aos  questionamentos  de  licitantes,  cujo  teor 
transcrevemos abaixo:

PERGUNTA Nº 01: 
“Consta do subitem 5.2.3.4.1 do Edital, Item 8 a exigência de comprovação pela Licitante, 
através de Atestado(s) Técnico(s) fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado,  emitidos  em  nome  da  empresa  e  registrado  no  CREA,  que  comprove(m)  a 
execução de obra(s)/serviço(s) de “impermeabilização em manta asfáltica: 40.000 M³.
Estamos entendendo que a unidade correta para este serviço seja o M² e não o M³ como 
saiu no Edital.
Perguntamos: O nosso entendimento está correto?” 

RESPOSTA Nº 01: 
Sim. O Adendo N.º 01, publicado em 22/04/2013, corrige esta assertiva. 

PERGUNTA Nº 02:     
“Considerando o interesse na participação do certame acima mencionado,  a empresa 
seguiu as diretrizes da Comissão Central de Concorrências (“CCC”) e efetuou o download 
do Edital e de seus anexos pela internet, através do site www.seplag.ce.gov.br. Todavia, 
ao analisar o conteúdo do Anexo C – Planilha de Orçamento Básico (“Anexo C”) verificou 
que os serviços listados em referido anexo possuem, em sua maioria, preços de mercado, 
descritos  como  “CPU-GR-XX”,  não  estando,  portanto,  vinculados  às  planilhas  de 
referência (“SINAPI”, “SICRO 2-CE” e “SEINFRA”), conforme determina o item 2.1.1 do 
Edital.

Sendo assim, serve a presente para solicitar  a V. Sa.  Que sejam disponibilizadas as 
composições  dos  preços  unitários  dos  serviços  que  não  seguiram  as  planilhas  de 
referência mencionadas no Edital. Isto por que, como se observa nos arts. 7º § 2º e 40, § 
2º  da Lei  Federal  nº  8666/93 (“Lei das Licitações”),  a  CCC deveria disponibilizar  às 
licitantes  planilhas  com  a  composição  dos  custos  unitários  dos  serviços  a  serem 
contratados. Vejamos:
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“Art. 7º As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços 
obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte sequência: (...)
§ 2º As obras e os serviços somente poderão ser solicitados quando:
II –  existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição 
de todos os seus custos unitários;

Art. 40, § 2º Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante:
II  –  orçamento estimado em planilhas de quantitativo e  preços unitários.”  
(grifos nossos)

No mesmo sentido, o Tribunal de Contas da União (“TCU”) já consolidou entendimento 
aduzindo que a Lei das Licitações deve ser observada, nos seguintes termos:

“Faça  constar  dos  futuros  processos  licitatórios  o  orçamento  detalhado  em 
planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários, a fim de  
dar cumprimento ao art. 7º, § 2º, inciso II, da Lei nº 8.666/1993”.

“Inclua  nas  licitações,  como  anexo  dos  editais,  demonstrativo  do  orçamento  
estimado para o serviço ou obra, conforme no art.  40, § 2º, inciso II,  da Lei nº  
8.666/1993”.

Pelo  acima  exposto,  a  empresa  requer  que  esta  D.  CCC  disponibilize  todas  as 
composições de preços unitários referente aos serviços elencados no Anexo C que têm 
como origem a descrição “CPU GR-XX”.

RESPOSTA Nº 02:      
O Licitante deve apresentar composições próprias, de acordo com suas “expertises” em 
objetos  de  similar  ou  superior  características.  Estas  composições  devem  levar  em 
consideração todo o material, mão-de-obra, equipamento, serviço, insumo, taxa de BDI, 
enfím, todo artifício necessário à completa e ininterrupta execução dos serviços.
Com relação ao Art. 40, § 2º , o orçamento estimado em planilhas de quantitativo e preços 
unitários encontra-se disposto no Anexo C, já com relação ao Art. 7º, § 2º,  é informado 
que para se licitar uma obra ou serviço, deve  existir orçamento detalhado em planilhas 
que expressem a composição de seus custos unitários, não obrigando a apresentação 
das composições.

EM, 08/05/2013

A COMISSÃO
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