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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA – SM OBI 
 

CIRCULAR Nº 1 
LICITAÇÃO SMOBI - 019/2016 

 
OBJETO:  Serviços de apoio técnico à fiscalização das obras sob responsabilidade da Sudecap/SMOBI, 
compreendendo apoio técnico em campo, consultorias e ensaios de laboratório de campo 
 
REF. ESCLARECIMENTOS/ADIAMENTO 
 
Pergunta : 
No item 5 – Pessoal, do Termo de Referência, constante no Anexo III, discrimina a remuneração dos 
profissionais a fazerem parte do quadro técnico da contratada através de carteira de trabalho, porém, 
quando utilizamos o salário utilizado pelo Departamento de Controle de Orçamentos de Empreendimentos 
da Sudecap e aplicamos o BDI e encargos sociais, verificamos que o valor da hora definida na Planilha de 
Orçamento anexo ao edital, de alguns profissionais estão inferiores, os quais demonstramos a seguir: 
Coordenador técnico Sênior: R$10.095,00 x 1,8303 (encargos sociais) x 1,3686 (BDI conforme anexo II-c 
do termo de referência) = R$25.287,45/176h/mês = R$143,68/h, sendo que na planilha de orçamento está 
R$132,10/h. 
Coordenador administrativo intermediário: R$8.606,00 x 1,8303 x 1,3686 = R$21.557,59/176h = 
R$122,49/h, sendo que na planilha de orçamento está R$112,65/h. 
Técnico sênior = R$2.888,00 x 1,8303 x 1,3686/176h = R$41,10/h, sendo que na planilha de orçamento 
está R$40,37/h. 
Diante do exposto solicitamos a composição do valor H/h dos técnicos discriminados acima para 
justificativa do valor abaixo do calculado. 
Resposta: Quadro abaixo com as considerações do cálculo do custo horário: 
Categoria Profissional Salário 

( R$ /mês)  
Salário 
(167h/mê
s) R$ / h) 

Leis 
Sociais. 
Básicas. 
 
(59,30%) 
(R$ / h) 

Ticket 
Refeição      
(R$ / h) 

Creche 
 (R$ / 
h) 

PCMSO/ 
PPRA / 
PPP 
 (R$ / h) 

Total                        
S/BDI 
 (R$ / 
h) 

Total                      
C/BDI 
(36,86
%) 
 (R$ / 
h) 

Coordenador técnico sênior 10.095,00 60,4491 35,8463 0,0000 0,1425 0,0792 96,52 132,10 

Coordenador adm. 
intermediário 

8.606,00 51,5329 30,5590 0,0000 0,1425 0,0792 82,31 112,65 

Técnico Sênior 2.888,00 17,2934 10,2550 1,7293 0,1425 0,0792 29,50 40,37 

Obs.:As improdutividades (férias, licenças, aviso prévio, etc.) foram deduzidas nas horas efetivamente trabalhas 
(denominador no cálculo do custo horário).  
Os salários das categorias acima absorvem os valores referentes a vale-transporte. 
O multiplicador sobre o salário mensal para obtenção do custo horário com leis sociais básicas é de 
(R$salário mensal) x 1,593 = 0,0095 
                167h 
         
 
Pergunta: 
No item 1.13 – Veículo para fiscalização do contrato, no edital de licitação, discrimina que “a licitante 
vencedora, durante a execução do objeto desta licitação, deverá manter à disposição da SUDECAP, 
quando e enquanto exigido pelo Fiscal do Contrato, a partir da 1ª Ordem de Serviço, até o recebimento 
provisório dos serviços e/ou obras, 01 veículo novo, com no máximo 1 (um) ano de fabricação, em 
perfeito estado de funcionamento e conservação, de no mínimo 1000cm³ (cc), com kit visibilidade, ar 
condicionado, licenciado, coberto com seguro total, respondendo por suas conservações e manutenção, 
inclusive pagamentos de franquias em caso de sinistro, nestas compreendido o fornecimento de 
combustível de até 320  (trezentos e vinte litros) de combustível, por mês, para cada veículo”. 
Solicitamos a composição de custo do veículo e descrição de como foi considerado na composição o 
“pagamento de franquia em caso de sinistro”, uma vez que o valor da franquia é fixo, por sinistro e 
geralmente é definido em 1º% do valor do veículo. 
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Resposta: 
O veículo objeto do questionamento não será disponibilizado para a fiscalização, ficando sem efeito o item 
1.13 – Veículos para a fiscalização do contrato – Parte I – Normas Especiais. 
O veículo será utilizado pelo coordenador técnico/administrativo no cumprimento de suas funções, 
conforme descrito no Termo de Referência – Anexo III. Portanto, ficam sem efeito as especificações e 
exigências  constantes do item 1.13 do edital. 
 
Pergunta: Os profissionais ficarão lotados nas instalações do escritório da contratada, ou devemos 
considerar algum escritório próximo as obras? 
 
Pergunta:  O termo de referência, em seu item 6 – VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS menciona: Os 
profissionais alocados deverão ter à sua disposição, fornecidos pela contratada, todos os equipamentos e 
materiais necessários ao desempenho de suas funções, no escritório e em campo, tais como: crachás de 
identificação, trena de fibra com comprimento de 30,00 metros, trena de bolso comprimento de 5,0 
metros, pranchetas, formulários, calculadora c/ pilhas, cadernetas, lapiseiras, canetas, tintas, computadores 
e outros utensílios similares que se fizerem necessários. 
Entretanto não há verba para materiais de escritório/campo, tampouco para aluguel de 
escritório/laboratório. Perguntamos: Como serão remunerados tais insumos diretos? Haverá uma errata 
para inclusão? 
 
Resposta aos dois itens: O contrato referente à execução da obra contempla um escritório para o fiscal da 
obra. Esse escritório será disponibilizado para os colaboradores do contrato de Apoio Técnico. Portanto, 
somente será exigido da contratada um escritório central. Ver item "4 – LOCAL DE EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS". Esse escritório, bem como os materiais necessários para os trabalhos devem estar 
contemplados na verba para a Administração Central.  
 
Pergunta: Devemos considerar aparelho celular para algum profissional? Se sim, quantos aparelhos e 
qual a quantidade de minutos a ser considerada? 
Resposta: Não 
 
Pergunta: Devemos considerar computador para algum profissional? Se sim, quantos computadores e 
qual a especificação dos mesmos. 
Resposta: O coordenador administrativo atuará a maior parte do tempo no escritório central e necessitará 
constantemente de computador. Os demais profissionais que atuarão em campo usarão o computador 
disponibilizado pelo contrato de execução da obra. Os computadores deverão ter capacidade para realizar 
as atividades inerentes ao objeto do contrato. 
 
Pergunta: Devemos considerar algum software para a realização dos serviços? Se sim, quais, quantos e 
qual a versão? 
Resposta: Os computadores deverão ser munidos com os softwares necessários à execução das atividades 
inerentes ao objeto do contrato. 
 
Pergunta: Solicitamos por gentileza que seja informado o salário a ser considerado para os profissionais 
abaixo, visto que o edital citou o salário de todos os profissionais, faltando apenas estas duas funções da 
planilha de orçamento. 
61.11.01 – Engenheiro Consultor Especial 
61.11.02 Engenheiro Consultor 
Resposta: Não há exigência de piso salarial para as citadas funções. Conforme Termo de Referência - 
Anexo III, item 5- Pessoal "Todos os profissionais, exceto consultores, farão parte do quadro técnico da 
contratada"... 
 
Pergunta: Consta no item 5 – PESSOAL, do Termo de Referência, uma lista com os salários que 
serviram de base para a elaboração do orçamento do edital. O texto menciona que as proponentes não 
poderão apresentar preços com salários inferiores aos constantes no edital (folha 09 de 19 do TR). 
Entendemos que tal exigência impede a justa concorrência e em consequência a obtenção da melhor 
proposta para a administração pública. 
Uma vez que os profissionais farão parte do quadro técnico da empresa contratada, entendemos que os 
salários praticados deverão ser compatíveis com os praticados na empresa, e/ou tratados em negociação na 
ocasião da contratação dos profissionais, respeitando evidentemente os pisos e demais condições  
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estabelecidas na Consolidação das Leis Trabalhistas, bem como a Convenção Coletiva das categorias, sob 
pena das medidas legais cabíveis. 
Perguntamos: Poderão ser adotados salários de mercado, com base na legislação vigente? 
Resposta:Os pisos salariais refletem preços de mercado que atendem às exigências e características do 
objeto licitado. Salários inferiores a estes colocariam em risco o nível de qualidade que se pretende para a 
realização dos serviços e a obtenção do profissional no mercado. 
 
Pergunta: De acordo com os quantitativos de horas apresentados na planilha de orçamento, entendemos 
que o regime é de 185hs mês. 
Está correto o nosso entendimento? Se não, qual é o dimensionamento de horas/mês adotado? 
Resposta: O regime de trabalho será de 44 horas semanais que corresponde a 185 horas, descontando o 
repouso semanal e feriados. Salienta-se que serão medidas horas efetivamente trabalhadas, não medindo 
repouso semanal remunerado, feriados, e também faltas por qualquer motivo, tais como: doenças, férias, 
aviso prévio, etc. Ver item 16 - Medição, letra "a" do Termo de referência - Anexo III. 
 
Pergunta: A partir do entendimento posto na pergunta no 2, concluímos que há 2 (dois) coordenadores: 
Quantitativo: 6.660 Horas totais. 
Regime de trabalho: 185 Horas/Mês 
Prazo Contratual: 18 meses. 
GELIC-045/2016 
6.660 / 185 = 36 
36 / 18 = 2 
Está correto o nosso entendimento? 
Resposta: Não. O quantitativo constante na planilha é uma previsão que poderá variar ao longo do 
período do contrato em função da demanda da Sudecap. Conforme item 5 - PESSOAL, "O total do efetivo 
de cada equipe será definido pelo fiscal da obra e aprovado pela chefia imediata e pela Diretoria de 
Obras." 
 
Pergunta: O Edital exige da contratada a disponibilização de veículos em duas passagens distintas: 
“PARTE 1: NORMAS ESPECIAIS: 1.13 VEÍCULOS PARA A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO” e 
“TERMO DE REFERENCIA - ANEXO IlI: 6 – VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS”. 
Entendemos que trata-se do mesmo veículo, uma vez que a planilha remunera apenas 1 (um) veículo ao 
longo de 18 meses. 
Está correto o nosso entendimento ou haverá errata para correção do quantitativo? 
Resposta: O veículo objeto do questionamento não será disponibilizado para a fiscalização, ficando sem 
efeito o item 1.13 - Veículos para a fiscalização do contrato - Parte I - Normas Especiais. O veículo será 
utilizado pelo coordenador no cumprimento de suas funções, conforme descrito no Termo de Referência - 
Anexo III. 
 
Pergunta: Devemos considerar combustível para o veículo citado no item 63.01.01, ou será de 
responsabilidade da SUDECAP/SMOBI? Se for responsabilidade da contratada, solicitamos que seja 
informada a quantidade estimada de km a ser considerado para que possamos estimar o combustível 
mensal do veículo. 
Resposta: O veículo constante na planilha contratual é para uso do coordenador administrativo e incluí o 
fornecimento de combustível pela contratada, conforme demanda das atividades.  
 
Pergunta: A Planilha de Orçamento remunera os serviços de sondagem e os serviços de ensaios em 
laboratório, entretanto não dispõe de veículo para o transporte das amostras. Perguntamos: como serão 
remunerados tais serviços? Haverá uma errata para inclusão? 
Resposta: Para serviços de sondagem as mobilizações serão pagas por item de planilha. O veículo 
considerado na planilha é previsto para uso do coordenador administrativo, cujas atribuições incluem,  
conforme item "14 – COORDENAÇÃO TÉCNICA/ ADMINISTRATIVA" do Termo de Referência - 
Anexo III, "f) Providenciar o suporte logístico e todos os meios físicos e técnicos necessários aos 
profissionais para o desenvolvimento dos ensaios “in loco”, bem como nos laboratórios;". 
 
Pergunta: O edital, no item 6.1 do Termo de Referência traz a seguinte redação: 
A contratada deverá ter disponibilidade na região metropolitana de Belo Horizonte, de um laboratório 
central com todos os recursos para realização de ensaios de solos, asfalto, concreto, aço e materiais  
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cerâmicos. Este laboratório estará sujeito à vistoria da SUDECAP que poderá aprová-lo ou não e/ou 
determinar alterações. 
Perguntamos: Como se sabe os custos com a instalação e montagem de laboratórios são dispendiosos 
(mão de obra e equipamentos), e no caso a empresa já possui uma estrutura pronta e em operação no raio 
de 100 km de Belo Horizonte, consideramos apto a mobilização das amostras para o ensaio em nosso 
laboratório, haja vista que recebemos amostras de todas as regiões do Brasil, sem qualquer contratempo. 
Resposta: Conforme item "6.1 – Laboratório Central" do Termo de Referência - Anexo III, a contratada 
deverá ter disponibilidade na região metropolitana de Belo Horizonte, de um laboratório central com todos 
os recursos para realização de ensaios de solos, asfalto, concreto, aço e materiais cerâmicos. 
Este laboratório estará sujeito à vistoria da SUDECAP que poderá aprová-lo ou não e/ou determinar 
alterações. 
 
Pergunta: O edital, no item 2.3.1 da PARTE II – NORMAS GERAIS exige a apresentação da 
Planilha de Orçamento e Composição de custos unitários. Entendemos que trata-se do conjunto de 
planilhas do Anexo II-a, sendo as folhas de 2 a 9 as composições dos itens apresentados na folha 1. Está 
correto o nosso entendimento? 
Resposta: Conforme item 2.3.1.2 – Parte II – Normas Gerais do Edital deverão ser apresentadas as 
composições de custo unitário dos itens constantes da planilha. 
 
Pergunta: Após análise do Edital do processo em epígrafe, verificamos que na composição ddo BDI 
(Anexo II-c), utilizado para compor os preços unitários da Planilha de Orçamento, foi considerada a 
alíquota de ISS de 2,50%. Como todas as atividades listadas no Termo de Referência serão realizadas em 
Belo horizonte, consultamos no portal da Prefeitura Municipal e verificamos que o código compatível com 
o objeto da presente licitação é o 079-0/01-88 – Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de 
engenharia, arquitetura e urbanismo realizados no local da obra, onde a alíquota de ISS praticada é de 
3,00%. Sendo assim, entendemos que os preços unitários apresentados na Planilha de Orçamento (Anexo 
II-a) estão em déficit em função da alíquota de ISS. 
Haja vista ao acima exposto necessitamos que essa  
Douta comissão nos dê uma posição para que possamos melhor elaborar a nossa proposta comercial. 
Resposta: A alíquota para o objeto da contratação é de 2,5%, conforme BDI do Edital, por ser de natureza 
eminentemente consultiva e de assessoramento à contratante na fiscalização de obras. 
 
Considerando os esclarecimentos efetuados, fica estabelecido o dia 14 DE OUTUBRO 2016, às 
14H30min, como nova data de abertura e protocolamento das propostas. 
 

Belo Horizonte, 21 de setembro de 2016 
 

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

Portaria 12/16 
 
 


