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RESPOSTAS DE QUESTIONAMENTOS  - SMOBI 04-2020 RDC

Seguem questionamentos apresentados pelas licitantes antes da republicação do
edital 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-No anexo I, página 18/19, item 14.6.3 tem a fórmula da coordenação e no item 16.6.3.4
informa que "Em caso de redução dos serviços  previstos  contratualmente  não haverá
medição da coordenação sobre o valor dos serviços não executados" e na página 8/19 do
anexo  I  é  informado  no  item  7.3.10  que  é  atribuição  do  coordenador  "Elaborar
cronogramas físicos ou físicos e financeiros , individualizados por intervenção/natureza
do empreendimento,  quando for solicitado."  No contrato vigente AJ-005/2016  foram
solicitados  a elaboração de vários cronogramas físicos e financeiros  que demandaram
tempo/estudo  dos  serviços  para  a  elaboração  dos  cronogramas  e  posteriormente  não
foram aprovados pela Sudecap, devido a falta de verba orçamentária ou por mudanças do
projeto, que inviabilizaram a execução do serviço. Sendo o cronograma físico a base da
elaboração da Ordem de Serviço, a não medição do Coordenador no tempo demandado
para a elaboração deste cronograma e consequentemente a não medição do coordenador ,
conforme informado no item 16.6.3.4, não retrata potencial prejuízo para a Contratada?Se
o coordenador fizer um serviço que não gera Ordem de Serviço e medição, isto não pode
gerar Desequilíbrio Financeiro no Contrato conforme lei 8.666 de 21 de Junho de 1993?

Resposta: Os serviços serão medidos e remunerados conforme item 14 do Anexo I -
Projeto Básico. Caberá à Sudecap solicitar cronogramas  apenas dos serviços que
serão realizados. No contrato AJ-005/16, a forma de medição era diversa pois estava
previsto verba fixa para coordenação em tempo integral. 

2-Na planilha de orçamento comparamos os itens de planilha de licitação referente aos
códigos   62.11.11 (com valor de R$3.612,50) e  62.11.12  (com valor de R$4.560,91)
desta  licitação  com  o  contrato  vigente  AJ-005/2016  e  62.03.93  (com  valor  de
R$4.321,25) , 62.03.94   (com valor de R$5.159,48), sendo estes os mesmos serviços e
com mesma descrição, porque houve diminuição dos preços? Vale ressaltar que todos os
outros  itens do grupo 62.00.00 foram reajustados positivamente, o que gera a dúvida e a
necessária justificativa acerca da citada redução.

Resposta:  Foi  realizado  um  estudo  para  adequação/atualização  dos  itens  e  das
composições de custos de serviços de cadastros técnicos paras fins de desapropriação
e remoção. Neste trabalho avaliou-se todos insumos e mão de obra necessários para
a execução e entrega dos serviços. Assim, ocorreram alterações que resultaram em
acréscimos e decréscimos. Endossando as CPUs atuais existe a ART do responsável
pelos quantitativos e também ART do responsável pelos preços. 
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3-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$35,51 e incluindo o BDI de R$7,84 o valor na
planilha  de  licitação  está  com  R$43,35  com  mês  referência  da  planilha  de
Fevereiro/2019.Verificando  o  valor  da  busca  cartorial  nos  cartórios  neste  mês  de
Fevereiro/2019  o  valor  era  R$41,15  o  que  ultrapassa  o  custo  direto  da  planilha  de
licitação. Vale ressaltar que o preço hoje 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?

Resposta:  A  planilha  de  orçamento  foi  atualizada  na  republicação  do  edital,
corrigindo o preço do item.

Belo Horizonte, 27 de agosto de 2020.
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