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RESPOSTAS DE QUESTIONAMENTOS  
SMOBI 03-2020  TP

Seguem questionamentos apresentados por licitantes e respostas das áreas técnicas
da SUDECAP relativos à licitação SMOBI 03-2020 TP que tem por objeto: “Execução
dos serviços e obras de reforma e ampliação do Centro de Referência Esportiva para
Pessoa Portadora de Deficiência (CREPPD)”:

1- Na página 1127 e 1137 do referido edital, fica claro que o percentual adotado
para  remuneração  do  ISS  foi  de  3,75%.  Conforme  legislação  municipal,  este
encargo é de 5% sobre o valor de nota fiscal, sem desconto de materiais, ou seja base
de 100%.  Favor informar o percentual  correto,  a  base de incidência e caso seja
verificado o equivoco, corrigido em tempo hábil toda a planilha licitatória.

Resposta: A alíquota de 3,75% prevista no cálculo de BDI adotada como parâmetro de
orçamentação deve-se a definição institucional  da SUDECAP sobre alíquota de ISS a
considerar  no  orçamento.  O  cálculo  de  BDI  apresentado  no  processo  licitatório  é
meramente referencial, devendo cada empresa detalhar o BDI que melhor represente sua
estimativa de custo.

2) Nas composições de custo de serviço, ONERADAS, é sabido que as parcelas de
mão  de  obra,  são  calculadas  sobre  a  produtividade  vezes  o  valor  dos  salários
acrescidos  de  encargos,  devidamente  relacionados  no  Apêndice  V.  Não  estão
apresentados nestas composições e na planilha licitatória os valores correspondente
ao atendimento ao item 8 do anexo I, como Exames admissionais, Treinamentos,
PCMSO e PCMAT, EPI, Uniforme PBH, Transporte, alimentação, café da manhã
etc..Este item tem valor significativo e é condicionante para a realização de todas as
medições  e  deve  ser  devidamente  mensurado  e  remunerado,  não  podendo  ser
alegado  que  deve  ser  embutido  nos  custos  de  serviço,  ou  administração,  muito
menos custos indiretos, uma vez que comprovadamente não estão.

Resposta:  Todos os gastos com "exames admissionais, treinamentos, PCMSO e PCMAT,
EPI, uniforme, transporte, alimentação, café da manhã estão inseridos no preço da mão de
obra da tabela da SUDECAP, disponibilizada no Site da PBH

3) Não foram apresentadas a remuneração mensal para os equipamentos mínimos a
serem disponibilizados em período integral.

Resposta:  Não foram consideradas remunerações mensais para equipamentos mínimos a
serem disponibilizados em período integral. Nas composições de serviços constantes na
planilha  de  orçamentos,  estão  inseridos  todos  os  insumos  necessários,  inclusive
equipamentos.

4)  Favor  apresentar  a  composição  para  "Posto  de  Vigilância"  ,uma  vez  que
demandam pelo menos 3 vigias para a escala solicitada, não parecendo que esteja
adequada a referida composição, com as devidas horas noturnas, descanso semanais
etc…
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Resposta:  A composição referente ao item “Posto de vigilância” está disponibilizada na
página 72 do edital, CPU 110.

Belo Horizonte, 20 de abril de 2020.

Kely Cristina Santos Venier
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
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