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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SM OBI 

 
CIRCULAR Nº 9 

LICITAÇÃO SCO - 52/2014 
 
OBJETO: 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 conjunta SMOBI/SUDECAP 12/2016, comunica aos interessados as alterações ocorridas no 
Edital,revisão da planilha de orçamento esclarece os questionamentos efetuados sobre a licitação em referência: 
 
1.4 CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO 
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$ 1.220.000,00 (um milhão, duzentos e vinte mil 
reais). 

 
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$12.241.920,77 (doze 
milhões, duzentos e quarenta e um mil, novecentos e vinte reais e setenta e sete centavos). Serão desclassificadas 
as propostas com preços totais acima desse valor. 
 
Pergunta: 
Na planilha do Edital item: 
01.02.31 - Barracão de obra para Refeitório – m2 – 17,60 – R$4.945,45 – R$88.029,01, constatamos um 
equívoco no preço deste item. 
O preço apresentado está manifestamente excessivo. 
O preço de R$4.945,45/m² (venda), para construção provisória do Refeitório está equivocado, devendo haver um 
erro na composição deste serviço. 
 
Resposta: 
Foi efetuada a correção. Estamos disponibilizando nova planilha e cronograma com a alteração.    
 
Pergunta: 
No Edital constam alguns itens onde foi utilizado o BDI diferenciado, como os itens: 
10.92.11 ao 10.92.14 – Equipamentos para Gases Medicinais; 
22.01.01 ao 22.01.08- Equipamentos para Ar condicionado;  
Para estes itens foi utilizado o B.D.I. reduzido de 22,65%. 
O chamado B.D.I. reduzido somente pode ser usado para “mero fornecimento de equipamentos e materiais” e 
não para execução de serviços, como é o caso. 
Estes itens contemplam o fornecimento e a instalação dos equipamentos e não um “mero” fornecimento do 
equipamento.  
Além disso, como se pode verificar, a própria composição de B.D.I.desse Acórdão 2622/2013, para “mero” 
fornecimento de equipamentos não contempla ISSQN, que evidentemente existirá pois haverá mão de obra para 
as respectivas instalações, bem como na diferença entre o preço de custo e o preço de venda(ISSQN sobre o 
B.D.I. aplicado) 
Vejamos esse B.D.I utilizado para fornecimento de materiais e equipamentos, apresentados no Edital, conforme 
modelo abaixo, não foi incluído em seu cálculo a alíquota de ISSQN.  
Tal situação está explicitada no Acórdão Nº 2622/2013 – TCU- Plenário:         
 BDI/LDI diferenciado para materiais e equipamentos. Aquisição conjunta, deve ser utilizado caso seja 
comprovada a inviabilidade da licitação independente para materiais e equipamentos que correspondam a 
percentual expressivo das obras ou serviços de engenharia, então deverá aplicar um BDI/LDI reduzido em 
relação ao percentual adotado para o empreendimento, consoante os percentuais sugeridos na NOTA TÉCNICA 
Nº 3/2009 – SCI do STF. 
  
Visto que tal licitação possui BDI diferenciado conforme nota técnica acima citada,  nota-se que a planilha não 
está sendo contemplado no BDI reduzido o ISSQN, que recai tanto nos custos diretos de mão de obra, como no 
próprio BDI (diferença entre custo e venda).  
 Solicitamos correção do B.D.I para B.D.I. único de 31,42%. 
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Resposta: 
Trata-se de serviço de valor relevante e cotado considerando materiais, equipamentos e mão de obra 
terceirizados, para o qual a Administração entende plausível a remuneração diferenciada do lucro e 
administração central. Foi contemplada taxa de ISSQN no preço. 
 
Pergunta: 
 No item: 2.45.01 –Destinação ambiental de resíduos da const.civil – m3 - 1052,60 – 5,11 – 5.378,79, o preço 
apresentado pela Prefeitura não é suficiente para coleta, armazenamento e bota fora em local apropriado e 
atendimento as normas ambientais da PBH. 
Solicitamos correção. 
  
Resposta:  
O preço está correto e corresponde a cotação de mercado. 
 
Perguntas:  
a) Nos itens 04.15.01 e 06.03.01 – armação aço CA-50 D<= 12,5mm o preço de venda apresentado de 6,35/kg 
está abaixo do preço de custo da própria Tabela de preços da SUDECAP Dez/15, que é de 6,59/kg, sendo que 
este preço seria de R$8,66/Kg, aplicado o B.D.,I. de 31,42%.  
Deve ter tido um engano no lançamento desse preço unitário. 
  
b) Da mesma forma nos itens de planilha abaixo discriminados, os preços de venda apresentados estão menores 
que os preços da Tabela SUDECAP de Dez/2015 + bdi:: 
04.13.04 – Forma de tábua de madeira de lei – m2 – 40,67; 
04.23.15 – Concreto usinado convencional FCK >= 15,0Mpa – m3 – 306,59; 
04.23.25 – Concreto usinado convencional FCK >= 25,0Mpa – m3 – 326,55; 
06.07.25 – Concreto usinado convencional FCK >= 25,0Mpa – m3 – 350,83; 
07.03.03 – Alvenaria tijolo furado e= 10cm – m2 – 33,01; 
07.03.07 – Alvenaria tijolo furado e= 20cm – m2 – 52,61; 
09.03.03 – Camada de regularização arg. 1:3 esp. 3,0cm – m2 – 27,59; 
09.04.02 – Camada de proteção arg. 1:3 esp. 2,0cm – m2 – 31,38, 
09.09.01 – Impermeabilização sistema a base de cim.imperm. – m2 – 65,00; 
09.11.01 – Impermeabilização manta asfáltica 3,0mm – m2 – 61,18; 
14.05.05 – Chapisco com argamassa 1:3 – m2 – 4,72; 
14.07.01 – Revestimentos de paredes internas e tetos em gesso – m2 – 12,37 
No item 14.15.05 – Revestimento em azulejo 20x20cm, o código do serviço está lançado errado, pois, refere-se 
ao revestimento em azulejo 15x15cm. O código do serviço correto para revestimento 20x20cm é 14.15.06 
  
Resposta aos questionamentos acima:  
Os preços estão corretos. A Tabela utilizada para referência de preço não foi SUDECAP e sim SINAPI DEZ/15.  
 
Pergunta: 
Nos itens abaixo discriminados constam o mesmo serviço com preços unitários diferentes:  
11.24.05 – Cabo pirastic # 2,5mm2/750v  – m – 1,71 
22.04.03 – Cabo pirastic # 2,5mm2/750v – m – 3,05 
 
Pergunta: 
Nos itens abaixo discriminados constam o mesmo serviço com preços unitários diferentes: 
11.24.06 - Cabo pirastic # 4,00mm2 / 750v – m – 6,57 
22.04.02 – Cabo pirastic # 4,00mm2 / 750v – m – 4,14 
       
 Resposta aos questionamentos: 
Os itens 11.24.05 e 11.24.06, tratam-se de instalação elétrica, utilizando composição da tabela SINAPI, enquanto 
que os serviços 22.24.02 e 22.04.03, referem-se a instalação de ar condicionado, sendo coletado preço para o 
 serviço já  executado, composição de responsabilidade do fornecedor da proposta. 
 
Pergunta: 
Solicitamos melhor esclarecimento técnico acerca dos serviços a serem executados no item 11.94.01 – Revisão 
de instalação elétrica existente? Quais serviços deverão ser executados, lembrando que para o presente Edital, o 
regime é de contratação por Preços Unitários. 
 
Resposta: 
 Este item foi alterado. A unidade passa a ser “mês”, correspondendo à mão de obra de um eletricista para a 
avaliação da situação existente. 
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Pergunta: 
Da mesma forma, solicitamos melhor esclarecimento técnico acerca dos serviços a serem executados no item 
13.42.01 – Recuperação de esquadrias metálicas existentes? 
  
Resposta:  
O serviço citado foi substituído pelo serviço de Remoção de pintura a óleo / esmalte sobre superfície metálica. 
  
 Perguntas: 
Nos itens 11.01.09 – Eletroduto PVC Ø 4” quantidade de 1.000m e o item 11.04.09 – Eletroduto aço galvanizado 
Ø 4” quantidade de 1.000m. Após levantamentos em projeto elétrico, não identificamos essas quantidades, que 
nos parece além das de projeto. 
Solicitamos correção. 
 
Pergunta: 
Em análise dos projetos elétricos, constatamos a especificação do sistema RodoflexMopa para cabeamento de 
vários circuitos e não identificamos essas canaletas na planilha. 
inclusão.  
 
Resposta para os questionamentos: 
Serão medidos os serviços efetivamente executados. 
 
Pergunta: 
No item 13.77.35 – Fachada em Pele de Vidro – Esquadria em alumínio 2 partes fixas e 1 báscula vidro jateado 
de 4 e 6mm, inclusive fornecimento de andaime. 
A especificação constante no projeto de arquitetura ARQ.720 SD 129 01/41, está diferente da especificação 
cotada na planilha do Edital. Perguntamos:  
Conforme esclarecimentos dos fabricantes de esquadrias e de acordo com Norma Técnica, só é permitido o uso 
de vidro laminado 8mm no sistema de pele de vidro. Como proceder nessa situação. Solicitamos revisão do 
orçamento da fachada em pele de vidro. 
  
Resposta: 
Há um equívoco na descrição "Pele de vidro", pois trata-se de fachada em esquadria de alumínio, formada pelas 
janelas  J17, J18,  J19 E J20, com 2 partes fixas e 1 báscula, vidro jateado de 4 e 6mm, conforme detalhado em 
projeto.  
  
 Pergunta: 
No nosso entendimento o fornecimento de andaime não faz parte do preço da esquadria, pois está cotado em 
item apartado. Solicitamos correção. 
 
Resposta:  
O serviço foi composto considerando o andaime fachadeiro, conforme composição de custo unitário. 
 
Pergunta: 
Solicitamos a composição de preço unitário do item 13.77.35. 
 
Resposta:  
Está sendo disponibilizada a respectiva CPU. 
  
Pergunta: 
Solicitamos esclarecer como serão pagos o item de Certificação de Rede, não planilhada. 
 
Resposta: 
A certificação se dará pela Prodabel, sem ônus para a Contratada. 
 
Pergunta: 
No item 24.01.01 – Administração local, faltou incluir os seguintes itens: 
 
A - Equipamentos leves;  
 
Resposta:  
Já inclusos nos encargos complementares da Mão de obra. O guincho foi considerado na planilha. 
 
B - Equipamentos pesados inclusive mobilização/desmobilização;  
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Resposta: 
Não há previsão de utilização nesta obra. Se se fizer necessária a utilização de algum equipamento durante a 
execução da obra, será aditado ao contrato. 
 
C -  Ferramentas; 
  
Resposta:  
Inclusas nos encargos complementares da Mão de obra. 
 D - Mobiliário para canteiro de obras (não incluso nas CPU’s); 
 
Resposta:  
Mobiliário incluso na composição do preço do serviço. 
 
E - Aquisição de softwares para os computadores; 
  
Resposta: Valor incluso na Administração Local 
 
F - Taxas e emolumentos públicos; 
  
Resposta:  
Valor incluso na Administração Central que compõe o BDI 
 
G - Vistoria cautelar; 
 
Resposta:  
Obra de reforma interna, sem impactos, não sendo necessário vistoria cautelar. 
 
 H - Relatório fotográfico; 
 
Resposta: Foram incluídas na administração local horas de engenheiro e cadista para execução desse serviço. 
 
I - As Built; 
 
Resposta:  
Foram incluídas na administração local horas de engenheiro e cadista para execução de tal serviço. 
 
J - Máquina fotográfica digital; 
  
Resposta:  
Valor incluso na Administração Local 
 
K - Impressoras jato de tinta; 
  
Resposta: 
Valor incluso na Administração Local 
 
L - Manual do usuário; 
  
Resposta: Foi incluído na administração local horas de engenheiro e cadista para execução de tal serviço. 
 
Pergunta: 
No modelo de Contrato não há previsão de correções por eventuais atrasos de pagamentos, perguntamos: 
Ocorrendo qualquer atraso de pagamento, como será seu ressarcimento, pois a Lei 8.666/93 explicita esta 
correção? 
 
Resposta:  
Havendo atraso no pagamento do valor devido, por culpa exclusiva do Município, incidirá correção monetária 
até o pagamento efetivo, processando-se o cálculo “pro rata die” com base na variação do Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo Especial - IPCA-E / Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE) ou por outro 
índice oficial que vier a substituí-lo. 
 
Estão disponibilizados para os licitantes no prédio-sede da SUDECAP –Térreo – Seção de Suporte 
Administrativo à Diretoria Jurídica: 
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- Nova planilha de orçamento;  
- Nova 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. 
- Novo cronograma; 
- Composições de custo unitário dos serviços extras, não tabelados pelo SINAPI. 
- Folha resumo do cálculo do BDI. 
 
Considerando as alterações efetuadas, fica desconsiderada a data de 15 de dezembro de 2016 estipulada na 
Circular 8. 
Fica estabelecido o dia 16 de janeiro de 2017, às 14h30, como nova data de abertura e protocolamento das 
propostas. 
 

Belo Horizonte, 9 de dezembro de 2016. 
 

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


