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O SISTEMA FIEP, através de sua Comissão de Licitação, torna público o ESCLARECIMENTO referente 

ao edital de licitação acima relacionado, conforme segue: 

 

PERGUNTA 01: Solicitamos esclarecimentos com relação a Alíquota do ISS, haja vista que a Prefeitura 
de Umuarama/PR limitar a dedução dos materiais em 60%. Havendo uma divergência na composição do 
BDI apresentado neste certame. 

 
RESPOSTA 01: Alterado conforme Retificação I. 
 
 
PERGUNTA 02: No itens 06.01; 12.01; 12.02; 12.03 os valores estão 100% em material o que não reflete 
a realidade, pois nestes itens a composição chega a 60% de material e 40% de mão de obra. 

 
RESPOSTA 02: Alterado conforme Retificação I. 
 
 
PERGUNTA 03:  
Item Unid Quant PU Mo PU Mat 

03.01.02 
TCPO-

04.108.000401.SER 

ESTACA ESCAVADA 
MECANICAMENTE, D=300MM, 

CONCRETO DOSADO EM CENTRAL 
FCK 20MPA 

m 192 1,73 42,04 

Na composição dos custos da planilha esta sendo considerado somente o item de escavação, não 
identificamos o valor do lançamento só concreto, material e mão de obra para as estacas. 
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RESPOSTA 03: Na revisão da planilha de orçamento realizada esse item foi substituído pela CPU da 
SINAPI 90883 adaptada para o diâmetro de 30cm. Nessa composição estão incluídos todo o material e 
mão de obra necessários para execução completa das estacas. 
 
 
PERGUNTA 04:  

Item 
  

Unid Quant PU Mo PU Mat 

11.01.01 SINAPI-72815 
APLICACAO DE TINTA A BASE DE 

EPOXI SOBRE PISO 
m2 668,62 

 
31,59 

Para a especificação deste item, podemos considerar a aplicação de tinta a base epoxi tipo rolado ou deve 
ser considerado o epoxi espatulado? 
 
 

RESPOSTA 04: Pode ser considerado o rolado. 
 
 
PERGUNTA 05:  

item 
  

Unid Quant 

01.03.02 SINAPI-90778 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
h 120,00 

Na especificação da planilha, esta sendo contemplado 120hs da prestação de serviços do Engenheiro Civil 
na obra, entendemos que pela responsabilidade da execução da fundação, nivelamento do piso, 
acompanhamento da montagem da estrutura metálica, sugerimos a alocação full time de engenheiro 
residente ou tecnico em edificações com habilitação em segurança do trabalho para o acompanhamento 
dos serviços, como não estão contemplados na planilha, solicitamos orientação de como proceder como 
atendimento tecnico que entendemos ser necessário a correta instalação das obras? 
 
RESPOSTA 05: Na revisão da planilha foi aumentada essa quantidade para 206h, o que numa obra de 3 
meses de duração representa uma média de 16h semanais do engenheiro na obra, quantidade essa 
considerada adequada para um efetivo acompanhamento técnico da obra, uma vez que está previsto 
ainda um mestre de obras em tempo integral na mesma. 
 
 
PERGUNTA 06:  

item 
  

Unid Quant 

03.01.01 SINAPI-73392/1 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO 
DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM 

REAPROVEITAMENTO 
m2 668,62 

Na especificação da planilha, os itens de locação de obras, entendemos que pela dimensão e 
complexidade dos itens de terraplanagem, definição de eixos, posicionamento de inserts de bases de 
inserts para as instalações metálicas nos blocos de fixação, nivelamento do piso devemos contar com a 
locação com o acompanhamento de equipe de topografia com a utilização de estação total e novel laser, 
como este serviço tecnico não está contemplado na planilha, solicitamos orientação de como devemos 
proceder na composição de nosso orçamento, se devemos inserir o custo da topografia e diluir no custo 
total do obra ou se podemos aumentar o custo unitário do item de locação de obras? 

 
RESPOSTA 06: Conforme está claro no edital, os custos unitários da proposta não devem ultrapassar os 
custos unitários da planilha de orçamento. 
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PERGUNTA 07:  
Referente ao a planilha apresentada no Edital, estamos com duvida referente a aplicação do BDI sobre o 
valor de custo Orçado no Edital: 
 

Base do 
Edital 

R$ total 681.938,81 

BDI (%) 20,29% 

R$ Custo 566.959,44 

  
Na apresentação ou aplicação do BDI, a contratada não deveria estar totalizando o recebimento do valor 
do Custo total orçado?  

Valor como Referência do Edital 

R$ total 681.938,81 

BDI (%) 20,29% 

BDI (R$) 138.392,56 ( Total x Bdi) 

R$ liquido 543.546,25 ( descontado o Bdi) 

R$ Custo 566.959,44 

Diferença 23.413,19 
 

RESPOSTA 07:  
O BDI (20,28%) é aplicado sobre o valor total sem BDI. 

(A) Total sem BDI 
(B) % de BDI 
(C) Valor do BDI =  (A x B) 
(D) Valor total = (A + C) 

 

Curitiba, 19 de outubro de 2018. 
 
 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP 
 


