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À  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

SR. GUARNIERY SOUZA 

 

 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

 

REF.: RDC ELETRÔNICO N° 015/2017. 

 

 

1. DOS FATOS: 

 

Em resposta ao e-mail enviado por essa Comissão Permanente de 

Licitação da Ufam em 27/12/17, informamos que não se trata apenas da 

identificação dos coeficientes das composições  Sinapi, mas de todas as 

CPU’s elaboradas pelo setor de engenharia do órgão (CPUS PRÓPRIAS) que, 

logicamente, não estão em consulta pública no banco de dados do SINAPI.  

Também é pratica comum adotada pela UFAM a apresentação da 

planilha analítica NÃO DETALHADA, conforme se percebe na licitação do 

RDC 16/2017 da UFAM. Destacamos que não há prejuízo de informação na 

apresentação das composições no formato requerido, na verdade, há 

ganho de clareza e objetividade nos procedimentos de licitações públicas. 

Ressaltamos que outros órgãos da esfera estadual e federal adotam planilha 

de composições de preço não detalhada em suas licitações.  

2. DO PEDIDO: 

Solicitamos que envie o relatório de orçamento analítico de modo não 

detalhado ou não expandido, a exemplo da licitação RDC 16/2017 da Ufam 

que adotou o orçamento analítico não detalhado (imagem 01), para que se 

possa entender claramente os coeficientes de produtividade das 

composições próprias do órgão e assim tornar possível a elaboração de 

propostas sem ferir o princípio da Publicidade, impessoalidade, isonomia e 

demais princípios de licitação. Pedimos que seja enviada em tempo hábil 

para a elaboração da proposta de preço, uma vez que a geração deste 

relatório analítico é um recurso de fácil adoção pelo software Volare 20. 

Assim, ficamos no aguardo das devidas providências. 
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Imagem – 01 Relatório de orçamento analítico com demonstração clara dos coeficientes dos serviços 

auxiliares – (fonte: RDC 16/2017 – UFAM) 

 

 

3. DA CONCLUSÃO: 

 

Diante do exposto, encaminhamos o pedido de esclarecimento interposto para 

que esta Comissão Permanente de Licitação esclareça as dúvidas apresentadas e 

tomem devidas providências quanto ao que for necessário. 

 

 

Manaus, 28 de Dezembro de 2017. 
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