
 
ESCLARECIMENTOS REFERENTES AO EDITAL DE LICITAÇÃO PRESENCIAL  

LRE 001/2020. 
 
Pergunta 
 
O REGULAMENTO INTERNO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ELEJOR – 
CENTRAIS ELÉTRICAS DO RIO JORDÃO S.A., no seu capítulo referente a “NORMAS 
GERAIS SOBRE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA”, 
estabelece no item 7.1.39. inciso I, dentre outras obrigações, o seguinte: 
  
I. o instrumento convocatório deverá conter: 
  
d) matriz de riscos, de acordo com o objeto a ser contratado; 
  
e) orçamento acompanhado da lista de quantidade de preços com a indicação dos 
preços unitários. 
  
Analisando o edital e todos os seus anexos, não foi possível constatar a existência dos 
documentos supracitados. O item 8 do edital cita apenas o VALOR “GLOBAL” 
ESTIMADO DO OBJETO, que é de R$ 1.777.169,56 (Um milhão setecentos e setenta 
e sete mil, cento e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos). 
  
Desta forma, em atendimento ao REGULAMENTO INTERNO DE LICITAÇÕES E 
CONTRATOS DA ELEJOR – CENTRAIS ELÉTRICAS DO RIO JORDÃO S.A., 
solicitamos que seja disponibilizado o orçamento acompanhado da lista de quantidade 
de preços com a indicação dos preços unitários, bem como a matriz de riscos, de 
acordo com o objeto a ser contratado. 
 
Resposta: 
 
O item 7.1.39, inciso I, cuida dos requisitos do instrumento convocatório nas 
contratações semi-integradas e integradas das obras e serviços de engenharia, 
conforme §2º do item 7.1.39. 
Por consequência, o Edital da Licitação Presencial LRE 001/2020 – cujo regime de 
execução é o da empreitada por preço global, não possui matriz de riscos nem 
orçamento acompanhado de LQP, com preços unitários.  
 
As contratações semi-integradas e integradas são restritas às obras e serviços de 
engenharia, conforme §2º do item 7.1.39, não sendo assim o inverso, conforme item 
7.1.36 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Elejor e artigo 42, §4º da 
Lei 13.303/2016.  
 
Pergunta 
 
O REGULAMENTO INTERNO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ELEJOR – 
CENTRAIS ELÉTRICAS DO RIO JORDÃO S.A., no seu capítulo referente a “NORMAS 



GERAIS SOBRE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA”, 
estabelece no item 7.1.36. incisos I e II, o seguinte: 
  
7.1.36. Os contratos destinados à execução de obras e serviços de engenharia 
admitirão os seguintes regimes: 
  
I. empreitada por preço unitário, nos casos em que os objetos, por sua natureza, 
possuam imprecisão inerente de quantitativos em seus itens orçamentários; 
  
II. empreitada por preço global, quando for possível definir previamente no projeto 
básico, com boa margem de precisão, as quantidades dos serviços a serem 
posteriormente executados na fase contratual; 
  
No caso do presente certame, o mesmo estabelece no seu preâmbulo que esta 
contratação será realizada sob o “REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL”. 
Porém, no Caderno 1 - Especificação Técnica de Sistema de CFTV & A, no item XVIII. 
ESCRITIVO TÉCNICO DAS INSTALAÇÕES E NECESSIDADES, apresenta a seguinte 
tabela “Lista de Quantidades para Fornecimento”: 



  

 



 
  
Ao final, consta a seguinte observação referente aos itens da tabela acima marcados 
com *: 
  

 
  
Desta forma, questionamos o seguinte: 
  
De que forma a ELEJOR quantificou, no valor global estimado do objeto, constante no 
item 8 do edital, os itens constantes na tabela acima, que estão sem indicação de 
quantidade? 
 
Resposta:  
 
Os itens constantes na tabela acima integram o Projeto Básico desenvolvido para o 
Edital do CFTV&A. Em sua elaboração, foram solicitados orçamentos para diversas 
empresas especializadas e com grande experiência neste tipo de fornecimento. Foi 
adotado o valor estimativo médio para todos os itens. Especificamente para 
miscelâneas, foram orçado valores não detalhados de Infraestrutura e Mão de Obra, 
além da comparação percentualmente com o sistema originalmente instalado. Os itens 
marcados com * trata-se de indicativos que devem ser mensurados e computados no 



preço global proposto, para a elaboração do projeto executivo, conforme expertise de 
cada Proponente. 
 
Devido aos itens acima, nos quais a ELEJOR deixou sem indicação de quantitativo, 
caracterizando imprecisão dos referidos itens, a forma de contratação deste objeto não 
deveria ser sob o regime de “empreitada por preço unitário, que deve ser adotada nos 
casos em que os objetos, por sua natureza, possuam imprecisão inerente de 
quantitativos em seus itens orçamentários? 
 
Resposta:  
 
Conforme já respondido acima, o regime da empreitada por preço global, adotado pela 
empresa, está adequado ao seu objeto. Os itens sem indicação de quantitativo 
integrarão o preço global, considerando-se que a condição de visita técnica permitirá 
avaliação aproximada suficiente para quantificar e discriminar, visando a elaboração da 
respectiva proposta. 
 
Ou conforme estabelece o item 7.1.41. do REGULAMENTO INTERNO DE LICITAÇÕES 
E CONTRATOS DA ELEJOR – CENTRAIS ELÉTRICAS DO RIO JORDÃO S.A., não 
deve ser utilizado o regime de contratação semi- integrada, já que conforme 
estabelece o preâmbulo do edital, este certame é para “CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MODERNIZAÇÃO DO CFTV&A NO ÂMBITO DO 
COMPLEXO ENERGÉTICO FUNDÃO-SANTA CLARA – CEFSC? 
  
Resposta:  
 
Conforme já respondido acima, as contratações semi-integradas e integradas são 
restritas às obras e serviços de engenharia, conforme §2º do item 7.1.39, não sendo 
assim o inverso, conforme item 7.1.36 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos 
da Elejor e artigo 42, §4º da Lei 13.303/2016.  
 
O fato de cada proponente determinar o quantitativo dos itens indicados com * na tabela 
acima, através de sua expertise, implicará necessariamente no fato de que cada 
proponente estará apresentando proposta para quantidades diferentes referentes a 
estes itens marcados com *. Este fato não vai contra o princípio da igualdade, constante 
no item 2.2. do REGULAMENTO INTERNO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA 
ELEJOR – CENTRAIS ELÉTRICAS DO RIO JORDÃO S.A.? 
  
Resposta:  
 
Não. A proposta de preço a ser apresentada é global e os itens a serem conformados 
pelos licitantes são mínimos, diante da totalidade dos quantitativos já discriminados e 
fixados pela ELEJOR. Além do que, a elaboração de Projeto Executivo, de 
responsabilidade da Contratada, exige do Proponente parcela de autonomia e expertise 
suficientes para a apresentação de proposta que atenda integralmente o objeto.  A 
respeito, remete-se às seguintes definições, conforme Glossário do RILC, com 
destaques nossos: 
 
Projeto Básico: Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de 
precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou 
serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos 
preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto 



ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a 
definição dos métodos e do prazo de execução (...). 
 
Projeto Executivo: Conjunto de elementos necessários e suficientes à execução 
completa da obra ou serviço de engenharia, de acordo com as normas da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou entidades congêneres. (...). 
 
Pergunta 
 
O REGULAMENTO INTERNO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ELEJOR – 
CENTRAIS ELÉTRICAS DO RIO JORDÃO S.A., no seu capítulo referente a “NORMAS 
GERAIS SOBRE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA”, 
estabelece no item 7.1.36. § 2º, o seguinte: 
  
§ 2º. É vedada a execução, sem projeto executivo, de obras e serviços de engenharia. 
  
Já no §1º do seu item 7.1.37., o REGULAMENTO INTERNO DE LICITAÇÕES E 
CONTRATOS DA ELEJOR – CENTRAIS ELÉTRICAS DO RIO JORDÃO S.A. 
estabelece o seguinte: 
  
§1º A elaboração do projeto executivo constituirá encargo do contratado, consoante 
preço previamente fixado. 
  
Desta forma, perguntamos: Em qual item do edital referente ao certame supracitado 
encontra-se o preço previamente fixado para elaboração, por parte da empresa a ser 
contratada, do projeto executivo referente a este serviço de engenharia? 
  
Resposta:  
 
A elaboração do projeto executivo, sem o qual não é possível executar o serviço de 
engenharia, insere-se no preço estimado do objeto, fixado no Edital.  
 
Pergunta 
 
O edital, referente a Qualificação Econômico-Financeira, estabelece na alínea (e) do 
item 10.3 o seguinte: 

  

 



 Desta forma, perguntamos: 
  
As empresas proponentes devem apresentar os cálculos dos índices acima 
mencionados, ou a própria ELEJOR realizará os cálculos dos índices, a partir das 
Demonstrações Contábeis apresentadas? 
  
Resposta:  
 
Os proponentes podem apresentar os cálculos acima, firmados pelo seu responsável 
contábil. Do contrário, os cálculos serão realizados pela Comissão de Licitação, durante 
a Sessão Pública. 
  
Pergunta 
 
O edital, referente a Qualificação Econômico-Financeira, estabelece na alínea (b) do 
item 10.3 o seguinte: 
  

 
  
Desta forma, perguntamos: 
  
Será observado, para atendimento ao item supracitado, o disposto no inciso I do artigo 
6º da Lei nº 14.030-2020 (em anexo), no tocante a necessidade de registro do Livro 
Diário na Junta Comercial? Salientamos que como a Junta Comercial do Paraná ainda 
não restabeleceu a prestação regular dos seus serviços, não há como prever quando o 
Livro Diário referente ao exercício de 2019 terá o seu registro efetivado perante o 
referido órgão. 
 
Resposta:  
 
Sim, será observado o disposto no inciso I, do artigo 6º, acima. 
 



Pergunta 
 
O edital, no seu Caderno 1, Especificação Técnica de Sistema de CFTV & A, apresenta 
o seguinte: 

  

 
  
Ocorre que a exigência acima foi retirada do Anexo I – Formulário Proposta do edital. 
Entendemos que a exigência de apresentação de Proposta Técnica acima citada deve 
ser desconsiderada. 
 
Desta forma, perguntamos: Está correto o nosso entendimento? 
 
Resposta:  
 
A apresentação de documentação complementar à proposta técnica é uma faculdade 
do proponente, no intuito de melhor ilustrar sua oferta para o integral atendimento ao 
objeto licitado. 
 


