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RESPOSTAS DE QUESTIONAMENTOS- SMOBI 010-18 RDC

Questionamento  01 –  Temos  duas  informações  diferentes  sobre  o  concreto  da  parede
diafragma, uma na planilha e outra no documento. Solicitamos informar qual a especificação
correta.

Resposta: Esclarecemos que para a Parede Diafragma o concreto correto é FORNEC. APLIC.
CONCRETAGEM SUBMERSA,  CONCRETO USIN.  E  BOMB.  FCK>=30  MPA,  CONSUMO
MÍN DE CIMENTO DE 400KG/M³, PORCENTAGEM DE ARGAMASSA EM MASSA >=55%,
BRITA 1, DIM. MÁX 19MM, AREIA COM SLUMP DE 200±30MM. NÃO DEVE PROVOCAR
SEGREGAÇÃO  MANTER  SLUMP MÍN  24H, conforme  especificado  no  item  05.07.94 da
planilha  orçamentária.  Retificamos  assim,  as  informações  constantes  no  Apêndice  XI  -
ESPECIFICAÇÃO  TÉCNICA DA EXECUÇÃO  DA PAREDE  DIAFRAGMA e  nas  pranchas
gráficas EST 422 SN 075 09/52, EST 422 SN 075 10/52, EST 422 SN 075 11/52, e EST 422
SN 075 12/52 (Referência SUDECAP).

Questionamento 02 - O item, 04.10.01, encontra com CPU no valor de R$ 12.500,00 de custo
e faz referênçia cotação, ao lançar na planilha o valor estar inferior ao da CPU apresentada e
da cotação, e sem aplicação de BDI."

Resposta: O item 04.10.01 é tabelado,  adotar o custo da tabela de preços da SUDECAP,
desconsiderar a composição de preços apresentada bem como a cotação 105.

Questionamento 03 -  “Foram observadas que as CPU’s apresentadas no Edital  de  RDC:
10/2018 tiveram os seus itens de mão-de-obra a aplicação de valores sem os encargos sociais
complementares conforme demonstrado abaixo, não seguindo a mesma dinâmica dos demais
preços  unitários  da  Planilha,  que  contemplam  esses  encargos  complementares:  vale
transporte, cesta básica, café da manhã, EPI, et.”

Resposta:  A mão de obra utilizada nas composições de preços unitários não tabelados pela
SUDECAP foram adotados  sem encargos complementares,  nas  composições dos serviços
indiretos (administração local) sempre que a composição de mão de obra complementar existia
na tabela SINAPI esta foi adotada. Optou-se pela adoção do menor valor unitário para a mão
de obra que será analisado pelo órgão financiador. 

Questionamento 04 - “No caso do item 34.03.02, referente a unidade de mês foi colocado na
CPU 90hs do motorista o que seria correto as horas mensais tais como 44 h/semanas x 4,30
semana mês = total de 189,2.”

Resposta: A Composição está correta, o custo da locação do veículo é mensal e o coeficiente
do motorista  está  correto,  90 horas/mês.  Será  analisado no local  a  necessidade de horas
adicionais ao motorista. 

Questionamento 05 -  "No caso do item 11.90.90 temos a CPU mais  não temos projetos
suficientes para analisarmos para um item de unidade.

Resposta: Para o item em questão, foi realizada estimativa de quantitativos para a implantação
da rede de lógica no canteiro de obras, levando em consideração o porte da obra e do canteiro.

Questionamento 06 - "Os itens 34.91.01 e 34.91.03 são referentes a mobilização de guindaste
e estão com preços unitários diferentes."



Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOBI

Resposta: Os serviços são distintos e os valores estão corretos, foram adotados com base no
mercado e a mobilização e desmobilização podem variar em função da distância da empresa
que fornecerá os equipamentos ate a obra. 

Questionamento  07  -  "Não  foi  apresentado  as  cotações  referentes  aos  itens  03.92.02,
04.10.91 a 04.10.94, 05.13.97, 05.23.01 e 02, 06.91.02, 06.94.02, 06.94.02 e 03, 19.34.01 e
20.90.91, salientamos que nas proposta de cotação vem muitos itens que são de obrigações
da contratada observações que a Sudecap ao adotar as cotações estão somente o valor básico
e que os demais itens de obrigação da contratada não estão excluso do custo"

Resposta: As cotações foram elaboradas com base nos projetos e os preços estão de acordo
com os praticados no mercado.

Questionamento 08 - "Em relação ao material estocado em canteiro central como será pago o
transporte destes para as outras frentes de serviços."

Resposta:  Estão  previstos  equipamentos  para  serem  disponibilizados  para  pequenas
mobilizações internas. Os serviços que demandem movimentação ao longo do trecho da obra
já estão com estes custos nos preços.

Questionamento  09  -  "Conforme-  acórdão  TCU  2622/2013,  o  BDI  diferenciado  deve  ser
aplicado sobre material, foram adotados BDI diferenciados em vários itens: 05.23.01, 05.23.02,
05.23.03, 06.90.01, 06.91.01, 06.91.02, 06.93.01, 34..03.02 a 34.03.08, 34.91.02 e 34.91.04,
onde são itens de serviços."

Resposta: BDI diferenciado foi adotado para aqueles serviços que poderão ser contratados por
empresas especializadas ou no caso de locação de equipamentos, com menor interferência da
contratante.

Questionamento 10 -  O item abaixo 01.90.91, está com 15,79% de BDI diferenciado o que
deveria ser 15,91%.”

Resposta: O preço está correto, BDI de 15,91%.

Questionamento  11  –  Estamos  com  dúvida  quanto  aos  critérios  de  medição  dos  itens
separadamente. Por exemplo, o que está englobado em cada um dos itens e o que de fato não
está, além dos critérios de medição de cada um deles.

Exemplo:  Item 06.91.01  -  FABRIC.  FORN.  TRANSP.  MONT.  DE VIGA I  PRE-MOLDADA,
PROTENDIDA EM CONC. FCK=45 MPa; AÇO CP 190 RB; FORÇA PRÉ-TENSIONADA POR
CORDOALHA 196KN ; COMPRIMENTO DE 12,80M ALTURA 0,85M; DEMAIS DIMENSÕES E
ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROJETO. O LANÇAMENTO DAS VIGAS DEV. = 103,00
unidades.

Item 06.91.02 -  FABRIC. FORN. TRANSP. MONT. DE VIGA I PRE-MOLDADA, PROTENDIDA
EM CONC. FCK=45 MPa; AÇO CP 190 RB; FORÇA PRÉ-TENSIONADA POR CORDOALHA
196KN;  COMPRIMENTO  DE  12,80M  ALTURA  0,85M;  DEMAIS  DIMENSÕES  E
ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROJETO.  O  LANÇAMENTO DAS VIGAS DEV.  =  88,00
unidades.”

Resposta:  Como  no  descritivo  do  serviço  estão  inclusos:  A  fabricação,  fornecimento,
transporte e montagem da viga no local da sua utilização, a diferença entre os serviços é o
período de lançamento:

06.91.01 – lançamento da peças em período noturno.

06.91.02 - lançamento da peças em período diurno.
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Questionamento 12 -  "Os lançamentos destes itens estão embutidos nestes itens ou fazem
parte dos itens 34.91 (GUINDASTES DE APOIO PARA UTILIZAÇÃO EM OBRA/CANTEIRO)?”

Resposta:  Não,  os  lançamentos  estão  nos  itens  06.91.01  e  06.91.02  conforme  resposta
anterior.

Questionamento 13 - "Com relação à Administração Local, entendemos que ela seja para os
18  meses  de  obra,  e  que  o  BDI  a  ser  utilizado  seja  o  de  25,85%.  Está  correto  nosso
entendimento? 

Resposta:  O BDI aplicado na planilha de orçamento da SUDECAP é de 25,85%, salvo nos
serviços da administração local em que foram aplicados o BDI diferenciado, conforme planilha.
No entanto, as licitantes não estão vinculadas ao BDI da planilha, devendo compor seu próprio
BDI de acordo com os critérios adotados pela empresa. 

Questionamento 14 - Na planilha de orçamentos está custeado o caminhão Munck “Guindauto
madal PBK – 6500 – Código 34.03.05” ao preço unitário de R$ 1.895,17 por mês já incluso
operador  e  combustível.Entendemos  que  deve  haver  algum  engano  na  composição  deste
custo unitário,  com o valor  proposto na planilha item 34.03.05,  não cobre nem o custo do
operador deste equipamento. Sugerimos a revisão deste custo unitário e a correção da planilha
de orçamentos." 

Resposta: O valor  está correto.  O item refere ao custo da hora produtiva do equipamento
mencionado:  guindaste  Madal  PBK-6500.   Pela  Composição de preço unitário  apresentada
verifica-se  que  são  previstas  176  horas  por  mês  para  o  equipamento  citado.  O  valor  do
caminhão,  assim  como  os  demais  insumos  (combustível,  motorista  e  a  carroceria)  estão
incluídos no item: 34.03.04 - Caminhão Carroceria. 

Kely Cristina Santos Venier
Presidente da Comissão Permanente de Licitações SMOBI/SUDECAP
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