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Curitiba, 23 de Abril de 2015 
 
 
ESCLARECIMENTO N.º 01 
 
 
CONCORRÊNCIA 2015/02922 (7419) – Registro de Preços para fornecimento de 
material e mão-de-obra para execução de serviços/pequenas obras de engenharia no 
Edifício Banco do Brasil, em Brasília-DF, contemplando 03 LOTES conforme anexo 01 do 
Edital. 
 
Atendendo ao pedido de esclarecimento de empresas interessadas, informamos a seguir, 
os questionamentos efetuados e os esclarecimentos pertinentes: 
 
Questionamento 01: 
 
No item 2 do edital estão descriminados os anexos: 
 
06 Orçamento estimado do Banco (Composição) 
07 Modelo de Orçamento Detalhado 
08 Modelo de Cronograma Físico-Financeiro 
09 Modelo de Cronograma Descritivo 
 
Porém no item 12.2.1 do edital: Condições para elaboração da proposta, somente pede, o 
orçamento detalhado, ou seja, o anexo 07. 
 
No CD vieram: 
Em PDF o anexo 06: Orçamento estimado do Banco (Composição) 
Em excell o anexo 07: Orçamento Detalhado 
Em excell o anexo 08: Modelo de Cronograma Físico-Financeiro 
 
Questionamento: 
 
Na proposta financeira, deverão ser apresentadas as planilhas em excell do anexo 07 ou 
as em PDF (composição) do anexo 06? 
E os anexos 08 e 09 Modelo de Cronograma Físico-Financeiro e Descritivo, deverão ser 
apresentados na proposta? 
 
Esclarecimentos:  
 
 
Informamos que, conforme orientação constante no Anexo 07 página 38 do Edital, “O 
CONCORRENTE deverá apresentar o Orçamento Detalhado conforme arquivo em anexo 
para cada lote ao qual pretende concorrer.” Assim, as planilhas a serem apresentadas 
são as disponibilizadas no formato excel. 
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E que, de acordo com o item 8.1.c, página 7 do Edital, o cronograma físico-financeiro 
(Anexo 08) e o cronograma descritivo de obra (Anexo 09) deverão ser entregues pelo 
participante, havendo a necessidade de execução de serviços cujos preços estão 
registrados na ata, a cada solicitação de serviço recebida. 
 
Questionamento 02: 
 
Gostaria de saber se o Anexo 7 modelo orçamento detalhado que está no CD está errada, 
porque não está calculando os valores. 
Ou terei que fazer uma nova planilha? Pois nas ultimas licitações as planilhas já vinham 
com a tabela calculando os valores. 
 
Esclarecimentos:  
 
As planilhas fornecidas com o Edital servem como referência para que a empresa elabore 
suas propostas, não devendo ser alterados os itens, a descrição do item e a quantidades 
unitárias. O preenchimento dos demais campos é de responsabilidade da proponente. 
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