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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 
 

CIRCULAR Nº 4 
LICITAÇÃO SCO - 52/2014 

 
OBJETO: Execução das obras de reforma do prédio da Unidade de Referência da Saúde-Padre Eustáquio. 

 
A Comissão Permanente de Licitações da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura – SMOBI, 
nomeada pela Portaria 12/2016, comunica aos interessados na licitação em referência, as alterações 
ocorridas no Edital, em função da revisão da planilha de orçamento e atualização da mesma, que passa a 
ter como Mês de Referência Dezembro/2015 e demais alterações conforme abaixo: 
 
1.4. CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO 
Inclusão da seguinte cláusula: 
Serão admitidas a participar desta Licitação somente empresas que satisfaçam todos os requisitos a seguir 
indicados: 
 
1.4.1.1 Contrato ou Estatuto Social arquivado na Junta Comercial ou no Cartório competente 
demonstrativo de que a licitante possui capital social integralizado, mínimo de R$ 1.240.000,00 (um 
milhão e duzentos e quarenta mil reais). 
 
1.4.10. Não haverá a visita obrigatória ao local onde será realizado o empreendimento, portanto, 
dispensado o atestado de visita. 
 
Item 1.4.2. Balanço patrimonial do último exercício social – onde se lê (2013), passa a ser (2015). 
 
Item 1.4.2. Observação II -  onde se lê ...no final do exercício de 2013, passa a ser 2015. 
 
Item 1.5.1. A proposta de preços da Licitante (Anexo I-a).....preço unitário aplicados pela proponente aos 
itens da “Nova Planilha de Orçamento”. Os preços terão como base o mês de referência da “Planilha de 
Orçamento” (Dezembro/15). 
 
Item 1.8. PREÇO DE REFERÊNCIA DOS SERVIÇOS E/OU OBRAS 
O valor teto dos serviços, e/ou obras licitados, limitador das propostas das licitantes é de R$12.434.527,08 
(doze milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, quinhentos e vinte e sete reais e oito centavos). Serão 
desclassificadas as propostas com preços totais acima desses valores. 
  
Item 1.11.  REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
Mantida a redação original, salvo onde se lê ... referente ao mês de elaboração da “Planilha de 
Orçamento:” da contratante (Dezembro/2015)”. 
 
Item 2.3.1.3 – PROPOSTA DE PREÇOS 
A licitante deverá, também, apresentar todas as composições de custos unitários dos itens constantes da 
planilha orçamentária, anexo II – A, indicando o quantitativo e o custo unitário e total de materiais, 
insumos, custos horários de equipamentos, custo horário de mão de obra, etc., bem como a composição 
detalhada das leis sociais e do BDI (Bonificações e Despesas Indiretas). 
As composições de custos unitários deverão ser apresentadas também em meio magnético editável. 
A apresentação do BDI deverá seguir o modelo e fórmula de cálculo apresentados pela contratante. 
Deverá ser apresentada a planilha de orçamento também em arquivo digital, PADRÃO SUDECAP, 
fornecida pela SMOBI, com a Coluna Valor Cotado devidamente preenchida pelos preços DE VENDA 
propostos pela licitante, uma vez que esta será automaticamente migrada para o sistema informatizado da 
SMOBI/SUDECAP. 
 
Havendo divergência entre a planilha impressa e a em meio digital, prevalecerá O VALOR 
APRESENTADO NA PLANILHA IMPRESSA.  
 
Os valores unitários inseridos na Coluna Valor Cotado deverão ter duas casas decimais, caso o preço 
unitário seja inserido na planilha através de fórmula, deverá ser utilizada a função ARRED(....) do Excel,  
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limitando em duas casas decimais, para eliminar erros de arredondamento. 
 
As planilhas impressas deverão ser formatadas observando cuidado com relação ao cabeçalho e rodapé, 
estes não podem interferir com as informações dos itens e valores das respectivas propostas comerciais.  
 
Item 2.3.7.3. A Comissão Julgadora não considerará propostas inexequíveis, assim entendidas aquelas 
definidas os termos dos §§ 1º e 2º, do inciso II, do art. 48, da Lei Federal 8.666/1993, introduzidas por 
força de Lei Federal 9.648, de 27/05/1998. 
Os preços unitários de referência que acompanham o edital serão considerados preços unitários teto, para 
os itens constantes da planilha de referência ANEXO II-a deste Edital. 
 
Item 3.8. CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO 
A CONTRATADA não poderá ceder o contrato, total ou parcialmente, a terceiros em nenhuma hipótese. 
 A subcontratação do objeto será admitida, no limite de 30%, quando houver razões de ordem técnica que 
a justifique, mediante prévia anuência da FISCALIZAÇÃO e aprovação da SMOBI. A subcontratação não 
será admitida para os itens especificados na alínea “c” acima. O limite de 30% foi estipulado em respeito à 
natureza intuitu personae do contrato. 
No caso de eventual subcontratação esta deverá se dar preferencialmente com microempresas ou empresas 
de pequeno porte, salvo expressa justificativa da FISCALIZAÇÃO. 
 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
 
O item relativo à Administração Local (AL) será medido proporcionalmente ao valor de cada medição de 
serviços efetivamente executados, cumulativamente até o total de 100 unidades, considerando o custo de 
cada unidade conforme planilha de orçamento. 
O quantitativo referente à Administração Local de  cada medição será calculado da seguinte forma: 
 

AL mensal = Medição mensal (exclusive AL) x 100 = nº de unidades 
Valor global – AL 

 
Em caso de aditamento que implique aumento do valor contratual ou prorrogação de prazo, não haverá 
alteração no quantitativo correspondente às 100 unidades referentes à Administração Local. 
Quando ocorrer execução total do objeto contratual em prazo ou valor inferior aos definidos inicialmente 
ou restar resíduo, será devido o pagamento do valor total da verba remanescente na medição final. 
 
Documentação complementar revisada à disposição dos licitantes: 
- Nova Planilha e Cronograma físico-financeiro; 
- Composições de Preço Unitário dos serviços extras, não tabelados pelo SINAPI; 
- Detalhamento dos itens que compõem a Administração Local; 
- Folha de Resumo do cálculo do BDI; 
- Planilha de orçamento PADRÃO SUDECAP, em meio digital, para ser preenchida com os preços de 
venda pela Licitante e migrada para o sistema informatizado da SMOBI/SUDECAP. 
 
Considerando as alterações efetuadas, fica estabelecido o dia 27de setembro de 2016, às 14h30min, como 
nova data de abertura e protocolamento das propostas. 
 

Belo Horizonte, 19 de agosto de 2016. 
 

Ana Maria Barcelos de Souza Murici 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 


