
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 
 
PERGUNTA 03 
Verificando o edital da licitação em epígrafe, no item 4.3 Disposições Referente à Proposta de 
Preços, diz que “para cada preço unitário que propõe, a empresa ou consórcio proponente 
deverá apresentar a correspondente composição de custo..”, mas no anexo II do Edital 
(Documentos que devem compor o envelope nº2 Proposta de Preços) não faz menção a 
apresentação das mesmas composições de preço unitário. 
Pergunta-se: Na apresentação da Proposta de Preços é obrigatório a apresentação da 
composição de preço unitário, para cada item da planilha de preços do Anexo IX? 
Caso a empresa proponente não apresente a composição de preço unitário na Proposta de 
Preços, será motivo de desclassificação? 
 
RESPOSTA: 
Sim é obrigatório sua apresentação e passível de desclassificação por falta. 
 
PERGUNTA 04 
Item 3.8 
Comprovação da qualificação técnica/operacional da empresa ou consórcio, mediante 
apresentação de atestado(s) ou certidão(ões) fornecido por pessoa jurídica de direito público 
ou privado, ou por certidão de acervo técnico expedida pelo CREA, demonstrando ter  
realizado diretamente obras com características, quantidades, prazos e valores de contratos 
compatíveis com o objeto da licitação, e com a execução dos seguintes quantitativos mínimos 
das atividades essenciais de construção a seguir relacionadas: 
 
Pavimentação 
- Pavimento em concreto simples – 2500 m3 
Perguntamos: 
1) Em tratando de pavimento em concreto, o fctmk mínimo é o 4,5MPA? 
 
Obras de Arte Especiais 
- concreto estrutural para obras de arte especiais – 5.000m3 
2) Posso considerar na soma todos os atestados os concretos estruturais utilizados em Obra 
de Arte Especial sendo > ou = 20MPA??? 
 
RESPOSTA: 
Sim, para ambos os itens (1 e 2) 
 
PERGUNTA 05 
Necessita da apresentação das composições de custos e do detalhamento da Bonificação de 
Despesas Indiretas – BDI, na apresentação da proposta de preços? 
 
RESPOSTA: 
Sim. 
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