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RESPOSTAS DE QUESTIONAMENTOS  - SMOBI 04-2020 RDC

Seguem  questionamentos  apresentados  pelas  licitantes   e  respostas  das  áreas
técnicas da SUDECAP relativos à licitação SMOBI 04-2020 RDC que tem por objeto:
“Serviços técnico-profissionais especializados para elaboração de cadastros técnicos de
desapropriação  e  remoção,  topografia,  consultoria  e  apoio  técnico  para
empreendimentos da Prefeitura de Belo Horizonte”:

1-Na composição de preços unitários do Apêndice IV, referente ao item de planilha
62.06.03 (Despesas de Cartório - Certidão em Relatório/Negativa-Sudecap 62.03.44),
foi informado que o valor de custo direto é R$21,34 e incluindo o BDI de R$4,71 o
valor na planilha de licitação está com R$26,05 com mês referência da planilha de
Abril/2020.  Verificando  o  valor  da  busca  cartorial  nos  cartórios  neste  mês  de
abril/2020 e até o momento o valor da busca cartorial  é R$42,52. Como o custo
direto  não cobre o  valor  do mês  referência  da planilha e  nem dos  valores  hoje
cobrados  pelos  cartórios,  esta  planilha  não  deveria  sofrer  revisão,  em  face  do
aumento efetivo do custo, para que não haja desequilíbrio financeiro neste item de
planilha?  Um exemplo simples  de um serviço pequeno de 7 buscas cartoriais  de
IPTU, sendo usado este item (que acontece muito) em 7 cartórios a empresa pagaria
R$2.230,48 no cartório, e quando ela fizer a medição conforme planilha Sudecap, a
empresa  contratada  receberia  pelo  serviço  R$1.276,45,  havendo  um prejuízo  de
R$954,03.

2-Na composição de preços unitários do Apêndice IV, referente ao item de planilha
62.06.04 (Despesas de Cartório - Certidão - Sudecap 62.03.45), foi informado que o
valor de custo direto é R$21,34 e incluindo o BDI de R$4,71 o valor na planilha de
licitação  está  com  R$26,05  com  mês  referência  da  planilha  de  Abril/2020.
Verificando o valor da busca cartorial nos cartórios neste mês de abril/2020 e até o
momento o valor da busca cartorial é R$27,25. Como o custo direto não cobre o
valor do mês referência da planilha e nem dos valores hoje cobrados pelos cartórios,
esta planilha não deveria sofrer revisão, em face do aumento efetivo do custo, para
que não haja desequilíbrio financeiro neste item de planilha? Um exemplo simples
de um serviço pequeno de 7 buscas cartoriais de IPTU, sendo usado este item (que
acontece muito) em 7 cartórios a empresa pagaria R$1.335,25 no cartório, e quando
ela fizer a medição conforme planilha Sudecap, a empresa contratada receberia pelo
serviço R$1.286,25, havendo um prejuízo de R$49,00.

Respostas 1 e 2  :  Ao analisarmos os preços orçados, constatamos que houve erro por
parte da tabela da SUDECAP. A orçamentista usou os itens tabelados, porém estes estão
desatualizados. O preço dos insumos 94.20.02 e 94.20.03 sofreram reajuste de R$21,34
para R$23,25 (+8,95%) de acordo com o "Portaria nº 6.278/CGJ/2019", publicada em 13
de dezembro de 2019.Ao analisarmos o impacto desta diferença no preço total da planilha
licitada, constatamos que preço de venda inicial do orçamento, planilha SGEE 190165.1,
data  base  abril/2020,  era  de  R$ 2.496.327,45.  Ao aplicarmos  os  preços  corretos  dos
insumos 94.20.02 e 94.20.03, obtivemos um valor de R$ 2.498.665,45, totalizando um
acréscimo  de  R$  2.338,00.Ou  seja,  essa  diferença  representa  0,095% do  orçamento.
Entendemos que esta diferença pode ser absorvida no BDI.
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3- No anexo 1-Projeto Básico da Licitação conforme página 18/19 no item 14.6.2,
favor informar se serão medidos os itens Busca de Certidão de Registro (62.03.42) e
Busca de Certidão Negativa Registro (62.03.43) por ordem de serviço para cada
cartório ou em função da necessidade do projeto? Estes itens poderão ser medidos
mais de uma vez por ordem de serviço, quando a ordem de serviço houver saldo?

Resposta: A Contratada  de  posse  dos  documentos  de  referência  para  busca  cartorial
(Planta de IPTU, Certidão de Origem, etc) entregues pela Contratante, inicia o serviço
pelo cartório de circunscrição e, em caso de negativa, faz a busca nos demais cartórios.
Os itens 62.03.42 e 62.03.43 serão medidos um item para cada cartório em cada Ordem
de Serviço. Os itens 62.03.44 e 62.03.45 serão acrescidos no caso de haver mais de um
imóvel em  cada  cartório que  gere  mais  de  uma  Certidão  Negativa  e/ou
Matrícula/Registro. Em caso de necessidade, a busca cartorial complementar (exemplo:
registro anterior), é considerada outra busca e outro serviço a ser medido. Não havendo
saldo  na  Ordem de  Serviço,  esta  será  retificada  para  alteração  do valor  inicialmente
contratado. 

4- No anexo 1-Projeto Básico da Licitação conforme página 5/19 é solicitada uma
equipe mínima durante a vigência do contrato, sendo todos com carteira assinada.
Diante dessa exigência foi levado em consideração a crise atual, que pode acarretar
a falta de serviços, ocorrendo meses até sem realização de serviços/medição, gerando
desequilíbrio  financeiro  no  contrato?  Ou  o  contrato  será  de  acordo  com  o
cronograma físico e financeiro licitado?

Resposta:  O  edital  não  exige  que  os  integrantes  da  equipe  técnica  mínima  sejam
contratados  como  celetistas,  sendo  que  a  carteira  de  trabalho  assinada  é  um  dos
documentos  que  comprovam  o  vínculo  entre  o  profissional  e  a  licitante.  Vejamos  o
disposto no item 12.1.3.2.3 do edital:

12.1.3.2.3. A comprovação de inclusão no Quadro Permanente, ao qual
se refere o  item  12.1.3.2, deverá ser realizada pela apresentação de
cópia(s) do(s) Contrato(s) de Trabalho do profissional; ou Carteira de
Trabalho e Previdência Social – CTPS; ou cópia do Contrato Social da
empresa  em que  consta  o  profissional  integrante  da  sociedade;  ou,
ainda, através do(s) contrato(s) de prestação de serviços regido(s) pela
legislação civil comum, ainda que a termo.

Ademais, o item 7.2 do projeto básico prevê as mesmas possibilidades de comprovação
de vínculo entre  o coordenador e a licitante.  Dessa forma, cabe a licitante  planejar  a
forma de contratação de seus profissionais como estratégia comercial própria, atentando-
se para as disposições do item 11.1.4 e subitens do edital que dispõem:

11.1.A Licitante classificada em 1º lugar deverá providenciar o envio da documentação
relativa à PROPOSTA DE PREÇO no prazo de 02 (dois) dias úteis contados a partir da
solicitação,  anexando  na  opção  “Enviar  anexo”,  podendo  ser  incluídos  quantos
arquivos forem necessários. Deverão ser anexados os seguintes documentos: 
(….)
11.1.4. detalhamento de cálculo das leis sociais, que reflita as formas de contratação de
mão de obra a ser utilizada pela licitante na execução do contrato;
11.1.4.1.A licitante deverá apresentar também, quando for o caso, o detalhamento dos
encargos incidentes sobre a contratação de profissionais realizada através de contrato
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de  prestação  de  serviços  ou  através  de  outros  vínculos  que  não o  empregatício,
considerando os encargos incidentes sobre a forma de contratação adotada.
11.1.4.2.  Em caso de divergência entre o percentual  de encargos sociais adotado na
composição  do  preço  unitário  constante  da  proposta  comercial  e  o  efetivamente
dispendido pela licitante, serão adotadas as orientações a seguir:
11.1.4.2.1.  adoção de percentual  menor que  o adequado: o percentual  será mantido
durante toda a execução contratual.
11.1.4.2.2.  Adoção  de  percentual  maior  que  o  adequado:  o  excesso  será  suprimido
unilateralmente da planilha de preços unitários e haverá glosa dos valores, quando do
pagamento, e/ou redução para fins de ressarcimento dos pagamentos indevidos.

5-No anexo  1-Projeto  Básico  da  Licitação  conforme  página  5/19  é  solicitada  na
equipe mínima durante a vigência do contrato um assistente social  com carteira
assinada.  Sendo  uma  empresa  de  engenharia,  quando  não  houver  serviços  no
contrato, como a empresa irá utilizar o assistente social em suas demandas? Não
havendo  serviços  contínuos  para  esse  profissional,  não  acarretará  desequilíbrio
financeiro no contrato?

Resposta:  Conforme respondido no item 4,  não há obrigatoriedade da contratação de
assistente  social  com carteira  assinada,  sendo que  a  forma de contratação  utilizada  é
definida pela própria licitante e integra sua estratégia comercial. Atentar-se para todas as
disposições da resposta ao item 4.

6- No anexo 1-Projeto Básico da Licitação conforme página 17/19 no item 14.6.1 é
informado que na entrega dos  arquivos  digitalizados,  conforme item 11.2.4  será
medido os 10% restantes do serviço e que a empresa tem 5 dias úteis para a entrega
dos arquivos no CD/DVD, mas qual é o prazo da Sudecap, para que os serviços já
finalizados pela contratada retornem para serem digitalizados e possam ser medidos
esses 10%? 

Resposta: A Contratada devolverá os documentos para digitalização assim que estiverem
assinados. 

7-  No  anexo  1-Projeto  Básico  da  Licitação  conforme  página  1/19  no  item 2.2  é
informado que o prazo de execução dos serviços é 730 dias corridos e a vigência do
contrato é de 850 dias corridos. Por que há essa diferença de 120 dias?

Resposta:  O prazo de execução é o tempo fixado no contrato para que o contratado
execute  o  seu  objeto,  e  está,  portanto,  englobado  no prazo  de  vigência.  O prazo  de
vigência corresponde ao prazo de que as partes dispõem para cumprir suas obrigações
contratuais.  Assim,  o  prazo  de  vigência  é  delimitado  pelo  período  necessário  para  a
execução do objeto, seu recebimento e o respectivo pagamento, para que ambas as partes
possam cumprir suas obrigações finais. 

8-Na planilha de orçamento o item Revisão de Cadastro Técnico de Desapropriação
–  com  Campo  refere-se  ao  serviço  de  campo  com  o  cadastro  das  benfeitorias
modificadas  ou  a  serem acrescentadas? Qual  o  número  de  benfeitorias  a  serem
cadastradas para que se possa ser considerada revisão?

Resposta: O item Revisão de Cadastro Técnico de Desapropriação - com Campo, será
medido quando houver alteração de benfeitoria(s), exemplos: um muro que foi pintado,
um piso cujo revestimento foi trocado, sendo necessário corrigir a descrição e substituir a
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foto.  Para inclusão de benfeitorias,  a  revisão do cadastro será medida  como cadastro
novo. 

Belo Horizonte, 18 de setembro de 2020.

Kely Cristina Santos Venier
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

Portaria SMOBI/SUDECAP nº 80/20


