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RESPOSTAS DE QUESTIONAMENTOS  - PARTE 2
SMOBI 09-2020 RDC

Seguem questionamentos apresentados por licitantes e respostas das áreas técnicas
da  SUDECAP  relativos  à  licitação  SMOBI  09-2020  RDC  que  tem  por  objeto:
“Otimização do sistema de macrodrenagem dos córregos Vilarinho, Nado e Ribeirão
Isidoro  -  Obras  e  serviços  de  implantação  da  estrutura  hidráulica  de  captação  dos
escoamentos superficiais (caixa de captação) no emboque do Ribeirão Isidoro”:

27-  Os  treinamentos  dos  colaboradores  em  atendimento  às  várias  normas  do
Ministério do Trabalho não estão contemplados na planilha de orçamentos,  nem
tampouco insalubridade, epi’s necessários a execução de serviços pertinentes deste
projeto conforme listados abaixo:

Exames complementares admissionais e anuais:

 Ácido Delta aminolevulínico, Dosagem de Ácido Hipúrico e Metil Hipúrico,
Metil  etil  cetona,  Tricloro  compostos  totais,  T.G.O,  T.G.P,  T.V.O,  Urina
chumbo, Ácido Mandélico: 

Resposta: Inclusos no exame de urina, portanto já considerado no custo
da mão de obra.

 Avaliação Psicossocial: 
Resposta: Não incluso, pois deve ser pago somente para profissional que
desenvolver atividade de risco, conforme NR-33 e NR-35, trabalho em
espaço  confinado  e  trabalho  em  altura,  respectivamente;  deverá  ser
determinada a necessidade mediante elaboração do PCMSO, cujo custo
para elaboração já está incluso na mão de obra).

 Audiometria  repetir  após  6  meses  da  admissão,  EEG (a  cada  2  anos),
ECG, Espirometria, Acuidade visual, Rx Torax – OIT: 

Resposta:  Não  incluso,  pois  deverá  ser  determinada  a  necessidade
mediante  elaboração  do  PCMSO,  cujo  custo  para  elaboração  já  está
incluso na mão de obra.

 Exame Clínico: 
Resposta: Incluso no cálculo do custo da mão de obra.

 Glicemia, HBSAG: :
Resposta: Incluso no exame de hemograma, portanto já considerado no
custo da mão de obra.

 Hemograma: 
Resposta: Já considerado no custo da mão de obra.

Avaliações ambientais: 

 Poeiras respiráveis e totais (Para todas as funções expostas)
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 Dosimetria de ruídos (Para cada função exposta a ruídos)
 BTXH (Para todas as funções expostas)
 Fumos metálicos (Para todas as funções expostas).

Resposta: Já incluso o programa de condições de meio ambiente na indústria da
construção, portanto já considerados no cálculo do custo da mão de obra adotada.

- Mão de obra especial:Rigger 

Resposta:  Os  itens  abaixo  utilizam  Guindaste  hidráulico  autopropelido,  com  a
utilização  da  tabela  SINAPI.  Nas  composições  estão  inseridos  todos  insumos
necessários à execução  dos serviços (locação do guindaste).

 50.44.01 93287 SINAPI-01/2020-93287 GUINDASTE
HIDRÁULICO  AUTOPROPELIDO,  COM  LANÇA  TELESCÓPICA  40
M,  CAPACIDADE  MÁXIMA  60  T,  POTÊNCIA  260  KW  -  CHP
DIURNO. AF_03/2016 

 50.44.02 93288 SINAPI-01/2020-93288 GUINDASTE
HIDRÁULICO  AUTOPROPELIDO,  COM  LANÇA  TELESCÓPICA  40
M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO.
AF_03/2016

- Cursos complementares

 NR 1
 NR 10
 NR 12
 NR 17
 NR 18
 NR 33
 NR 35
 Curso de Rigger
 Primeiros socorros

Resposta: Estão inclusas 6 horas mínimas necessárias recomendadas pela NR-18
para treinamento específico de cada função; treinamentos específicos deverão ser
definidos em função da complexidade executiva da obra; vale ressaltar que cada
profissional realiza treinamento específico para sua tarefa, não sendo obrigação a
realização de todos)

- Custos adicionais:

 Adicionais de Insalubridade
 Adicionais de Periculosidade

Resposta: Entende-se que não é necessário o pagamento destes adicionais para a
execução dos serviços deste empreendimento. 
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- Projetos complementares
 Projeto de SPCQ
 Projeto de SPDA
 Projeto de Prevenção contra incêndios
 Projeto elétrico de estruturas provisórias

Resposta: A instalação do canteiro de obras é de responsabilidade do contratado,
sendo que  o  Caderno  de  Encargos  da  Sudecap exige  que  sejam obedecidos  os
requisitos  da  NR-18,  inclusive  execução  de  aterramento  das  instalações  e
equipamentos. Além disso, os insumos necessários para os serviços estão presentes
na planilha da licitação. 

Abaixo as avaliações ambientais necessárias por obra ou frente de trabalho
para atender às exigências do INSS. Executar pelo menos uma avaliação para
cada função conforme grupos de risco:

Avaliações
Dosimetria de ruídos

NO e NO2GRUPO XI

Avaliações
CalorGRUPO III

Avaliações
Poeiras respiráveis e totais
Dosimetria de ruídos

GRUPO IV

Avaliações
Dosimetria de ruídos
BTXHGRUPO V

Avaliações
Dosimetria de ruídosGRUPO VI

Avaliações
Dosimetria de ruídos
Poeiras Respiráveis e TotalGRUPO VII

Avaliações
NenhumaGRUPO VIII

Avaliações
Dosimetria de ruídos
Fumos metálicos (operador de policorte)GRUPO IX

Avaliações
Dosimetria de ruídos
Fumos metálicosGRUPO X
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Avaliações
Dosimetria de ruídos

NO e NO2GRUPO XI
Avaliações

Dosimetria de ruídos
BTXHGRUPO XII

Avaliações
Dosimetria de ruídos

Avaliações
Dosimetria de ruídos 
BTXH
Poeira Mineral

GRUPO XV

GRUPO XIV

Resposta: O custo referente ao perfil profissiográfico previdenciário já está incluso
na mão de obra.

28 - Não foi identificado custo com vigilância na planilha da Administração
Local  e  na  Planilha  de  custos  diretos.  Sugerimos  a  inclusão  deste  item na
planilha de orçamentos.

Resposta:  Despesas com vigilância do canteiro não estão previstas na planilha de
orçamento  e  caso  se  façam necessárias,  deverão  ser  submetidas  à  avaliação  da
fiscalização do contrato e, se pertinentes, serão posteriormente aditadas ao contrato.

29- Verificamos que na Análise de Binário para Bota Fora folha 064 do edital,
que o bota fora indicado para o empreendimento foi o Dona Dora e o preço da
ficha  considerado  para  caminhão  basculante  trucado  foi  de  R$  35,00  e
caminhão  toco  de  R$  19,44.  Fizemos  a  cotação  de  preço  para  ficha  neste
mesmo bota  fora  “Dona Dora” indicado no Edital  de  Licitações  e  o  preço
fornecido pelo mesmo, foi de R$ 45,00 para caminhão basculante trucado e R$
30,00 para caminhão toco.  Sugerimos  a  revisão deste  preço na planilha de
orçamentos.

Resposta: O questionamento da Empresa procede. Foi elaborada nova planilha com
correção dos valores.

30-  ÍTEM 20.13.20 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
(CBUQ), FAIXA "C", COM ASFALTO BORRACHA (ECOFLEX B/3G, DA
GRECA  ASFALTOS,  OU  EQUIVALENTE)  -  DNIT  112/2009-ES.
EXECUÇÃO  COMPLETA,  INCLUSIVE  TRANSPORTE  DA  MASSA
ASFÁLTICA  DA  USINA  ATÉ  A  PISTA.  –  TON  –  R$  351,06  (Custo).
Questiona-se:
Para o serviço similar do SINAPI 95995 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM
APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO -
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
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CPU SINAPI 95995
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Conforme Composição  representada  acima,  data  base  de  FEV/2020,  o  preço  do
CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  A  QUENTE  (CBUQ)  PARA
PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 -
AQUISICAO POSTO USINA (excluso transporte) tem-se o preço de: R$ 365,50 ton.

No  edital   ítem  20.13.20   foi  apresentado  o  custo  de  R$  351,06  ,  com  o
FORNECIMENTO  DE  CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  A  QUENTE
(CBUQ), COM ASFALTO BORRACHA – INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ A
PISTA – com o custo da massa a R$310,00 Ton CPU 26.

O CBUQ CAP 50/70 é  mais  barato  adquirido em usina,  sem o transporte,  e  na
tabela do sinapi o custo é de R$365,50 ton, conforme demonstrado em cpu acima. 

Enfatizamos que a especificação do CAP com asfalto borracha é muito maior que o
CAP 50/70. 

Nesse Sentido, sugerimos a revisão do custo para o item  “20.13.20 - CONCRETO
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), FAIXA "C", COM ASFALTO
BORRACHA (ECOFLEX B/3G, DA GRECA ASFALTOS, OU EQUIVALENTE) -
DNIT 112/2009-ES. EXECUÇÃO COMPLETA, INCLUSIVE  TRANSPORTE DA
MASSA ASFÁLTICA DA USINA ATÉ A PISTA” na planilha de orçamentos do
Edital de Licitações.

Resposta:  O  preço  do  item  20.13.20  está  correto  (cotação  feita  no  mercado  para
fornecimento  de  CBUQ  borracha  inclusive  transporte  até  local  da  obra,  em  Belo
Horizonte).

31-  ITEM  –  22.01.00  –  SINALIZAÇÃO  HORIZONTAL  e  22.02.00  –
SINALIZAÇÃO VERTICAL

Foram adotados preços de tabela do DNIT. Para obra de porte do presente edital,
onde  os  itens  de  sinalização  são  poucos  e  em  pouquíssimas  quantidades,
consideramos que a adoção do preço DNIT (obras rodoviárias) não condiz com o
porte desta obra. Foram feitas cotação em empresas do ramo, e nenhuma se refere,
sequer ao preço de custo adotado na presente licitação. Sugerimos a revisão deste
custo.
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Resposta: Os preços estão corretos,  não foi utilizada tabela  DNIT, e sim cotações no
mercado e tabela SETOP/MG.

32- ITENS 80.01.47 e 80.01.48 – COMPORTAS DE AÇO INOX.

Para  estes  itens,  foram  considerados  preço  de  cotação.  Porem,  ao  se  elaborar
cotações  no  mercado,  em nenhuma empresa  foi  possível  ter  preços  similares  ou
próximos ao adotado na licitação. Solicitamos que sejam disponibilizadas em site as
cotações da obra.

Resposta:  Foram realizadas cotações no mercado, em 4 fornecedores,  os preços estão
corretos e serão mantidos.

33-  ITEM 50.42.03 -  GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA,
MOTOR A DIESEL - CHI DIURNO. AF_03/2016 

A  SUDECAP  adotou  preço  SINAPI  para  tal  item.  O  SINAPI  paga  somente
Depreciação e Juros. Parte-se do pressuposto que a empresa possui o equipamento
(Grupo  Gerador).  Porem  não  sendo  o  caso  da  licitante,  como  deve  ser  o
procedimento? Deverá ser alugado equipamento e ficar à disposição da obra? 

Respostas:O preço está correto e será mantido. Os equipamentos deverão ser alugados e
serão pagos mensalmente para ficarem à disposição para serem utilizados na obra. Os
mesmos serem utilizados diariamente. 

34- ÍTEM 19.50.06 - MANILHA CERAMICA - D= 100 MM PERFURADA, PARA
DRENO  - R$15,98

Solicitamos  à  SUDECAP que seja  informada qual  a  fonte  do preço  adotado da
licitação. Não esta especificada em planilha. Somente  o preço da manilha cerâmica
perfurada d=100 mm, custo no mercado em torno de R$22,90.

Resposta: O Preço foi cotado no mercado e está correto.

35 - ÍTENS 80.01.27 a 80.01.46 – Materiais em Ferro Fundido

Solicitamos a SUDECAP que nos seja apresentado as cotações. Pois foi orçado em
varias empresas do mercado e não tivemos o mesmo preço para fornecimento
desses materiais. O que faz com que a licitante tenha um custo elevado para tais
materiais.

Resposta:  O Preço foi cotado no mercado e está correto.

36- ÍTENS 06.90.02 -  INSTALAÇÃO ESTRUTURA METÁLICA REFORÇADA
(BARREIRA FIXA DE CONTENÇÃO DE TRANSITO) COM RESINA EPOXI
SIKADUR OU EQUIVALENTE 

Na  composição  apresentada  não  foi  considerado  o  SIKADUR  para  fixação  da
estrutura, conforme CPU apresentada no edital de licitações listado na sequência.
Sugerimos a revisão deste custo na planilha de licitações.
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Resposta:  O questionamento  procede.  Foi  elaborada  nova  composição  e  alteração  da
planilha de orçamento.

37  -  GUINDASTE  HIDRÁULICO  AUTOPROPELIDO,  COM  LANÇA
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI
DIURNO. AF_03/2016

A  SUDECAP  adotou  preço  SINAPI  para  tal  item.  O  SINAPI  paga  somente
operador, Depreciação, Juros, impostos e seguros. Parte-se do pressuposto que a
empresa possui o equipamento (Guindaste Hidráulico). Porem não sendo o caso
da licitante, como deve ser o procedimento? Deverá ser alugado equipamento e
ficar à disposição da obra?

Resposta: O preço está correto e será mantido. Os equipamentos deverão ser alugados
e serão pagos mensalmente para ficarem à disposição para serem utilizados na obra.
Os mesmos serem utilizados diariamente. 

Belo Horizonte, 16 de abril de 2020.

Kely Cristina Santos Venier
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
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