
 

 
Respostas a questionamentos de empresas 

 

Referência: Pregão Eletrônico nº 0010/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO nº 
0063.2022.CEL.PE.0010.APAC. Contratação de empresa especializada para 
identificação remota de massas d’água e barragens em Pernambuco. 
 
 
Questionamento de empresa, recebido por e-mail em 20/01/2023: 
 
A Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços, que deve ser apresentada 
junto com a Proposta de Preços, citada no item 11.2 do Edital, deve seguir a tabela de 
preços de consultoria do DNIT e a formatação da Planilha Orçamentária Consolidada 
ou pode seguir a composição de custos, com valores aplicados pela licitante, assim 
como modelo de apresentação? 
 
 
Resposta: 
 
Em relação à planilha de composição de custos referente ao Processo Eletrônico nº 
0010/2022, entendo que a forma de apresentação da Proposta de Preço deve seguir o 
modelo do Anexo IV do Edital. 
 
Recomenda-se que a Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços citada 
no Anexo IV siga a formatação da Planilha Orçamentária Consolidada. No caso de 
outras formatações de planilha, a Contratante deverá incluir na formação dos preços 
todos os custos da mão-de-obra, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, 
tributos, taxas, contribuições, insumos, equipamentos e quaisquer outros encargos 
que incidam sobre a prestação dos serviços a serem executados. 
 
Esclarecemos ainda que a Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços 
possui finalidade de exame da aceitabilidade do preço e de habilitação. O valor de 
cada Produto deverá manter os percentuais de desembolso previstos no Cronograma 
Físico Financeiro apresentado no item 8.10.1 do Termo de Referência. 
 
Fellipe Alves - Gerente de Segurança de Barragens/GRSB - Agência Pernambucana de 
Águas e Clima - APAC 
 
Em 23/01/2023 
Comissão Especial de Licitação - CEL/APAC 
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