
 
  

 DISEC/CESUP PATRIMÔNIO E SUPRIMENTOS CURITIBA (PR). 
LICIT23 - LICITAÇÕES ENGENHARIA. 

Curitiba, 22 de Janeiro de 2016. 
 

ESCLARECIMENTO Nº 03 
 

CONCORRÊNCIA 2015/10850 (7419) - Registro de preços referente à execução de reformas  
e serviços de engenharia, incluindo instalação e re localização, em dependências do Banco 
do Brasil localizadas no Estado do Rio Grande do Su l, dividido em 05 lotes. 

 
Atendendo ao pedido de esclarecimento de empresa interessada, informamos a seguir, o 
questionamento efetuado e o esclarecimento pertinente: 
 
 
Questionamento:  
 
Solicitamos esclarecimentos quanto aos preços ofertados nessa licitação: 
 
Itens 2.1 e 2.2 Administração da obra: Solicitamos a composição de preço destes 2 itens, valor de 
hora de Engenheiro e Salário de Mestre de Obras; 
 
Para os seguintes itens solicitamos a fonte de preço, pois acreditamos que está abaixo do 
praticado no mercado: 
 
Itens 5.15 - Estruturas metálicas; 
Itens 10.56 a 10.62 - Soleiras; 
Itens 11.2 - Azulejo; 
Itens 12.4 e 12.5 - Divisórias TS; 
Itens 12.24 a 12.28 - Pisos Elevados; 
Itens 19.12 a 19.19 - Blocos autônomos; 
Itens 28.14 e 28.15 - Espelhos; 
 
Para os seguintes itens solicitamos da mesma forma as planilhas de montagem do custo somente 
de Mão de obra , pois acreditamos que não sejam preços praticados no mercado, visto em se 
tratar de mão de obra especializada: 
 
Itens 10.3 a 10.6 - Carpetes; 
Itens 10.8 a 10.11 - Granitos; 
Itens 10.17 a 10.19 - Mármores; 
Item 10.21 - Piso cerâmico; 
Itens 10.27 a 10.29 - Pisos vinílicos; 
Itens 10.30 a 10.40 - Porcelanatos; 
 
Em relação aos itens 2.3 e 2.4: 
 
O salário vigente para vigilância no RS é de 1.119,80 + 335,94 de insalubridade, com os devidos 
encargos + BDI de 25% chega-se aos valores de R$ 15,37 / h para o item 2.3 e R$ 20,73 / h para 
o item 2.4. 
 
O item 7.4 Cobertura de fibrocimento está com o item contemplando 6 mm ou 8 mm. Existe uma 
diferença considerável no preço destes dois produtos. 
 
No item 2.4 existe uma diferenciação de preços referente aos trabalhos noturnos, que são de 
praxe; não haverá compensação para os demais itens? 
 
 
 



Despesas de traslados, viagens, estadas e alimentação não estão previstos, mesmo em se tratar 
de serviços ou obras em regiões, ou seja, não é possível que a empresa possua sede nos locais, 
será pago como extra? 
 
 
Esclarecimento:  
 
Conforme manifestação da área de Engenharia respons ável, informamos que: 
 
1- Referente aos itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 5.15, 7. 4, 10.3 à 10.6, 10.8 à 10.11, 10.17 à 10.19, 
10.21, 10.27 à 10.40, 10.56 à 10.62, 11.2, 12.4, 12.5, 12.24 à 12.28, 19.12 à 19.19, 28.14, 
28.15, em que a Empresa questiona os valores e comp osição de preços, informamos 
que o Banco do Brasil S.A. disponibiliza sua planil ha orçamentária onde já existe 
composição unitária de preços separadas em material  e mão de obra e os valores 
apresentados estão de acordo com o mercado. 
 
Cabe lembrar que, no referido processo, o orçamento  encontra-se em conformidade 
com o definido na Lei 8.666/93, Seção III. 
 
2 - Referente a despesas com traslado, viagens, est adas e alimentação, no Caderno de 
Encargos Parte IV - Seção 02.01 item 6, disponibili zado no Edital, consta como deverá 
ser remunerados este custos. 
 
 
 
 
 
 

RODRIGO ANTUNES ROVEDA 
Presidente da Comissão de Licitação 


