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RESPOSTAS DE QUESTIONAMENTOS  - PARTE 3
SMOBI 09-2020 RDC

Seguem questionamentos apresentados por licitantes e respostas das áreas técnicas
da  SUDECAP  relativos  à  licitação  SMOBI  09-2020  RDC  que  tem  por  objeto:
“Otimização do sistema de macrodrenagem dos córregos Vilarinho, Nado e Ribeirão
Isidoro  -  Obras  e  serviços  de  implantação  da  estrutura  hidráulica  de  captação  dos
escoamentos superficiais (caixa de captação) no emboque do Ribeirão Isidoro”:

38 - Conforme quadro de Cálculo de Mão de Obra da SUDECAP, apresentado abaixo,
os valores pagos para Treinamento é somente o exigido na NR18, a saber 6 hs de
treinamento.

Conforme observado na tabela acima, os custos considerados pela Sudecap são apenas
6 hs de treinamento para a NR 18 que equivale ao valor de R$ 0,048 no custo da hora.
Para as demais funções não previstas no quadro acima e necessários para execução dos
serviços objeto desta licitação, o custo de R$ 0,048 deverá ser considerado no custo
horário da mão de obra.Nesse sentido, apuramos que os custos com treinamentos dos
colaboradores  para  atendimento  às  normas  do Ministério  do  Trabalho não estão
contemplados  na  planilha  de  orçamentos,  necessários  a  execução  de  serviços
inerentes ao projeto licitado.

Resposta: O treinamento foi considerado no custo horário de mão de obra de
acordo com diretriz 18.28 da NR-18, conforme já respondido anteriormente.

39 - Exames complementares admissionais e anuais (custo de cada exame)

 Ácido Delta aminolevulínico – R$ 17,00 por exame;
 Avaliação Psicossocial -  R$ 20,00 por exame;
 Audiometria repetir após 6 meses da admissão – R$ 40,00 por exame por

ano;
 Dosagem de Ácido Hipúrico e Metil Hipúrico – R$ 38,00 por exame;
 EEG (a cada 2 anos) – R$ 28,00 por exame;
 ECG – 26,00 por exame;
 Espirometria – R$ 27,00 por exame;
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 Exame Clínico – R$ 22,00 por exame;
 Acuidade visual – R$ 15,00 por exame;
 Glicemia – R$ 9,90 por exame;
 HBSAG – R$ 30,00 por exame;
 Hemograma – R$ 10,00 por exame;
 Metil etil cetona – R$ 19,00 por exame;
 Tricloro compostos totais – R$ 20,00 por exame;
 RxTorax - OIT  - R$ 35,00 por exame;
 T.G.O – R$ 12,00 por exame;
 T.G.P – R$ 12,00 por exame;
 T.V.O – R$ 35,00 por exame;
 Urina chumbo – R$ 18,00 por exame;
 Ácido Mandélico – R$ 20,00 por exame.

Custo total de exames por funcionário – R$ 453,90
Custo a ser acrescido no orçamento da hora de cada funcionário: 

(453,90 / 220) = R$ 2,06 por hora. 

Resposta:  Já  respondido  anteriormente.  Vale  ressaltar  que  o  divisor  para
conversão em custo horário é a quantidade de horas multiplicadas pelo tempo de
permanência no emprego, uma vez que não é necessário fazer exame todos os
meses.

40- Ainda, acrescidos a estes custos, temos o custo devido à situação mundial de saúde
(Pandemia  COVID-19),  onde  toda  empresa  deverá  disponibilizar  para  seus
funcionários  materiais  básicos de prevenção como álcool  em gel,  máscaras de uso
diário, sabão para assepsia das mãos, aumento da área de refeitório, respeitando assim
o mínimo de distanciamento social necessário, dentre outras normas do decreto.
Custo de manutenção com a COVID -19 não previstos em orçamento – R$ 200,00 
Custo a ser acrescido no orçamento da hora de cada funcionário:
(200,00 / 220) - R$ 0,90 por hora.

Resposta:  O  orçamento  foi  elaborado  antes  da  pandemia,  o  que  impede  a
previsão deste custo.

41- Avaliações ambientais (Custo das avaliações)

 Poeiras respiráveis e totais (Para todas as funções expostas) – R$ 180,00; 
 Dosimetria de ruídos (Para cada função exposta a ruídos) – R$ 150,00;
 BTXH (Para todas as funções expostas) – R$ 300,00;
 Fumos metálicos (Para todas as funções expostas) – R$ 300,00

Custo das avaliações a ser acrescidos na planilha de orçamentos – R$ 930,00
A resposta da Sudecap para todos os itens acima afirma que os custos com esses
exames e avaliações já foram considerados ou estão inclusos no custo da mão de obra
inclusive  admite  a  sua  necessidade  para  atendimento  as  normas  vigentes. Não
identificamos  nos  preços  da  planilha  licitada  estes  custos,  solicitamos  que  sejam
indicados pela SUDECAP, onde estão sendo considerados esses custos e em quais
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itens da planilha licitada foram inseridos, Aproveitamos para informar acima os custos
necessários para atendimento as exigências contratuais e sugerimos a inclusão destes
custos na planilha licitada.

Resposta: O custo com PCMSO, PCMAT, PPRA e PPP está presente na coluna
“PCMSO ETC R$ / h” (coluna 16) do cálculo de mão de obra. Portanto, não será
necessário incluir nenhum outro custo adicional.

42 - Mão de obra especial

 Rigger

A resposta da SUDECAP para este questionamento, cita os itens de planilha 50.44.01
e 50.44.02 e afirmam que os insumos já estão inseridos na CPU utilizada conforme
tabela do SINAPI. 
No  entanto  analisando  as  CPUs,  não  encontramos  os  custos  com  treinamento  de
Rigger, sugerimos a inclusão deste custo na composição de custos da planilha licitada
para os itens supracitados.

Resposta:  Conforme  já  respondido  anteriormente,  os  itens  abaixo  utilizam
Guindaste  hidráulico  autopropelido,  com a  utilização  da  tabela  SINAPI.  Nas
composições estão inseridos todos insumos necessários à execução dos serviços
(locação do guindaste).

50.44.01 93287 SINAPI-01/2020-93287 GUINDASTE  HIDRÁULICO
AUTOPROPELIDO,  COM  LANÇA  TELESCÓPICA  40  M,  CAPACIDADE
MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 

50.44.02 93288 SINAPI-01/2020-93288 GUINDASTE  HIDRÁULICO
AUTOPROPELIDO,  COM  LANÇA  TELESCÓPICA  40  M,  CAPACIDADE
MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016.

43- Cursos complementares - Custos
 NR 1 – R$ 12,00
 NR 10 – R$ 900,00
 NR 12 – R$ 120,00
 NR 17 – R$ 12,00
 NR 18 - Incluso
 NR 33 – R$ 150,00 (Entrada e Vigia) + R$ 150,00 (Supervisor)
 NR 35 – R$ 150,00
 Curso de Rigger – R$ 800,00
 Primeiros socorros – R$ 150,00

Custo total dos treinamentos -  R$ 2.444,00
Custo  a  ser  acrescido  no valor  da  hora  de cada  colaborador  –  estimativa  para  40
colaboradores.
Custo a ser acrescido no orçamento da hora de cada funcionário:
2.444,00 / 220/ 40 - R$ 0,27 por hora.
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Resposta da SUDECAP alega não sendo necessário a realização de todos os cursos ou
treinamentos supracitados, Considerando a resposta da Sudecap, solicitamos que sejam
elencados  quais  os  treinamentos  e  cursos necessários  para atendimento  a Norma e
inseridos no custo da planilha licitada. Acima foram elencados os treinamentos e os
custos individuais dos mesmos.

Resposta: O treinamento foi considerado no custo horário de mão de obra de
acordo com diretriz 18.28 da NR-18, conforme já respondido anteriormente. Vale
ressaltar que o divisor para conversão em custo horário é a quantidade de horas
multiplicadas  pelo  tempo  de  permanência  no  emprego,  uma  vez  que  não  é
necessário fazer treinamento todos os meses.

44- Custos adicionais

-Adicionais de Insalubridade – os custos variam entre 10, 20 e 40% do salário mínimo
dependendo do agente a que estiver exposto.
-Custo a ser acrescido no valor da hora - insalubridade
-Custo com insalubridade (exposição grau máximo 40% salário mínimo)

-Custo a ser acrescido no orçamento da hora de cada funcionário:
(1.045,00 / 220) x 40 % -  R$ 1,90 por hora

-Adicionais de Periculosidade – 30% sobre o salário base – Ex: Soldador/ Eletricista,
Abastecedor e demais funções previstas na Lei.
-Custo a ser acrescido no valor da hora – periculosidade
Custo com periculosidade (30% salário base)

-Custo a ser acrescido no orçamento da hora de cada funcionário:
(1.698,11 / 220) x 30 % - R$ 2,31 por hora

Resposta  da  SUDECAP  entende-se  que  não  é  necessário  o  pagamento  destes
adicionais. Para os serviços objeto desta licitação, haverá necessidade de contratação
de profissionais como soldador, eletricista, abastecedor, lubrificador, etc. 
A obra prevê ainda o remanejamento de redes de interceptores de esgotos em plena
carga.Caso  ocorra  algum processo  trabalhista  nesse  sentido  os  custos  poderão  ser
imputados  a  SUDECAP. Sugerimos a  revisão  da  resposta  acima e inclusão  destes
custos na planilha licitada.

Resposta: Conforme respondido anteriormente, no que se refere aos adicionais de
insalubridade  e  periculosidade,  entende-se  que  não  serão  necessários  para  a
execução dos serviços deste empreendimento. Há que se ressaltar que a ligação do
interceptor existente com o novo interceptor só se dará após a conclusão deste
último, inclusive por exigência da COPASA, não estando prevista a execução de
serviços com o “interceptor em plena carga”, como destacado pela licitante. 

45   EPIs especiais  

 Cinto de segurança para trabalhos em altura – R$ 100,00
 Trava quedas – R$ 170,00
 Cabo de sustentação – R$ 120,00 com 30 m
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 Macacão saneamento – R$ 180,00
 Máscara contra gases – R$ 20,00

Custo total dos EPI’S Especiais -  R$ 590,00
Custo a ser acrescido no orçamento da hora de cada funcionário:

590,00 / 220 - R$ 2,68 por hora.

Resposta:  Durante  a  execução  dos  serviços,  será analisado  pelo  Fiscal,  se  os
mesmos serão necessários.

46 - Projetos complementares

 Projeto de SPCQ – R$ 5.000,00
 Projeto de SPDA – R$ 4.000,00
 Projeto de Prevenção contra incêndios – R$ 5.000,00
 Projeto elétrico de estruturas provisórias – R$ 5.000,00

Resposta da SUDECAP afirma que os custos com os projetos supracitados já estão
inclusos na planilha de licitação. Não identificamos esses custos na planilha licitada,
gostaríamos que fossem indicados em quais itens da planilha foram considerados estes
custos e a apresentação das cotações feitas pela Sudecap para os referidos itens.

Resposta:  Quanto  aos  projetos  complementares,  no  item 1.5.5  do  capítulo  de
Instalação de obra do Caderno de Encargos, tem-se que:
"Os containers usados no canteiro de obras devem atender todas as recomendações da
NR-18 - Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção, para
assegurar o bem-estar dos trabalhadores."

Ademais, no item 1.4.4, compete à Contratada: “Oferecer condições adequadas de
proteção contra roubo e incêndio, e suas instalações, maquinário e equipamentos
deverão propiciar condições adequadas de proteção e segurança aos trabalhadores e
a terceiros”.

Por fim, o Caderno de Encargos da Sudecap frisa que “a remuneração dos itens
relativos à Segurança do Trabalho está incluída nos encargos (leis sociais que incidem
no valor da mão de obra)”.

Dessa  forma,  entendemos  que  a  instalação  do  canteiro  de  obras  é  de
responsabilidade da Contratada, isso inclui execução de aterramento das instalações
e equipamentos. Além disso, os insumos necessários para os serviços estão presentes
na planilha da licitação, como as hastes de aterramento (item 11.83.01) e cabo de
cobre nu (item 11.91.06).

47 - Abaixo as avaliações ambientais necessárias por obra ou frente de trabalho para
atender às exigências do INSS. Executar pelo menos uma avaliação para cada função
conforme grupos de risco.
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Avaliações
Dosimetria de ruídosGRUPO II  R$ 150,00

Avaliações
CalorGRUPO III R$ 150,00

Avaliações
Poeiras respiráveis e totais
Dosimetria de ruídos

GRUPO IV

R$ 150,00
Avaliações

Dosimetria de ruídos
BTXHGRUPO V R$ 250,00

Avaliações
Dosimetria de ruídosGRUPO VI R$ 150,00

Avaliações
Dosimetria de ruídos
Poeiras Respiráveis e TotalGRUPO VII R$ 200,00

Avaliações
NenhumaGRUPO VIII

Avaliações
Dosimetria de ruídos
Fumos metálicos (operador de policorte)GRUPO IX R$ 250,00

Avaliações
Dosimetria de ruídos
Fumos metálicosGRUPO X R$ 200,00

Avaliações
Dosimetria de ruídos

NO e NO2GRUPO XI R$ 120,00
Avaliações

Dosimetria de ruídos
BTXHGRUPO XII R$ 150,00

Avaliações
Dosimetria de ruídos
BTXH
Fumos metálicosGRUPO XIII R$ 120,00
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Avaliações
Dosimetria de ruídos

Avaliações
Dosimetria de ruídos 
BTXH
Poeira Mineral

GRUPO XV

GRUPO XIV

 R$ 250,00

Custo das avaliações a serem acrescidos na planilha de orçamentos R$ 2.140,00
A resposta da Sudecap para todos as avaliações  acima afirma que os custos com
perfil profissiográfico já foram considerados ou estão inclusos no custo da mão de
obra. Não identificamos esses  custos  na  planilha  licitada,  gostaríamos  que  fossem
indicados em quais itens da planilha foram considerados estes custos e a apresentação
das cotações feitas pela Sudecap para os referidos itens.

Resposta: O custo com PCMSO, PCMAT, PPRA e PPP está presente na coluna
“PCMSO ETC R$ / h” (coluna 16) do cálculo de mão de obra. Portanto, não será
necessário incluir nenhum outro custo adicional.

48 - Não foi identificado custo com vigilância na planilha da Administração Local e na
Planilha  de  custos  diretos.  Sugerimos  a  inclusão  deste  item  na  planilha  de
orçamentos.Resposta  da  SUDECAP  que  esse  item  não  consta  na  planilha  de
orçamento e que será objeto de aditivo ao contrato.  
O conhecimento da necessidade de um custo não previsto na planilha de orçamento e a
omissão do mesmo, para posterior inclusão através de termo aditivo, fere os princípios
da  LEI  8.666/93  solicitamos  a  inclusão  deste  custo  na  planilha  de  orçamentos  no
processo licitatório.

Resposta: O serviço de vigilância não faz parte dos serviços fundamentais para a
implantação  da  obra  e  não  interfere  diretamente  na  execução  do  objeto
contratual.  Reiteramos  que  quaisquer  serviços  que  a  Contratada  julgar
necessários  e,  eventualmente,  não  constem  na  planilha  contratual,  serão
submetidos à avaliação da fiscalização juntamente à Autarquia. 

49- ÍTEM 20.13.20 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ),
FAIXA  "C",  COM  ASFALTO  BORRACHA  (ECOFLEX  B/3G,  DA  GRECA
ASFALTOS, OU EQUIVALENTE) - DNIT 112/2009-ES. EXECUÇÃO COMPLETA,
INCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA DA USINA ATÉ A PISTA. –
TON  –  R$  351,06  (Custo.)  Informamos  que  não  conseguimos  no  mercado  preços
compatíveis e exequíveis para os itens acima, solicitamos a apresentação das cotações dos
insumos inclusive do CAP com asfalto borracha.

Resposta:  Os  preços  estão  de  acordo  com  os  praticados  no  mercado.  A
Administração se resguarda o direito de não disponibilizar as cotações realizadas
para salvaguardar a lisura e a confiabilidade da obtenção de preços.

50- ITEM – 22.01.00 – SINALIZAÇÃO HORIZONTAL e 22.02.00 – SINALIZAÇÃO
VERTICAL  Informamos  que  não  conseguimos  no  mercado  preços  compatíveis  e
exequíveis para os itens acima,  solicitamos a apresentação das cotações dos insumos de
sinalização horizontal e vertical.
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Resposta: Conforme respondido anteriormente, não foi utilizada tabela DNIT e sim
cotações  no  mercado  e  tabela  SETOP/MG.  Os  preços  estão  de  acordo  com  os
praticados  no  mercado.  A  Administração  se  resguarda  o  direito  de  não
disponibilizar as cotações realizadas para salvaguardar a lisura e a confiabilidade
da obtenção de preços.

51 -ITENS 80.01.47 e 80.01.48 – COPORTAS DE AÇO INOX

Para estes itens, foram considerados preço de cotação. Porém, ao se elaborar cotações no
mercado, em nenhuma empresa foi possível ter preços similares ou próximos ao adotado
na  licitação.  Solicitamos  que  sejam  disponibilizadas  em  site  as  cotações  da  obra
Informamos que não conseguimos no mercado preços compatíveis e exequíveis para os
itens  acima,  solicitamos  a  apresentação das  cotações  dos  insumos para  fabricação  da
comporta e/ou fornecedores da comporta orçada para esta obra.

Resposta:  Os  preços  estão  de  acordo  com  os  praticados  no  mercado.  A
Administração se resguarda o direito de não disponibilizar as cotações realizadas
para salvaguardar a lisura e a confiabilidade da obtenção de preços.

52-  ITEM 50.42.03  -  GRUPO GERADOR REBOCÁVEL,  POTÊNCIA 66  KVA,
MOTOR A DIESEL - CHI DIURNO. AF_03/2016 
ITEM  50.44.02  -  GUINDASTE  HIDRÁULICO  AUTOPROPELIDO,  COM  LANÇA
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI
DIURNO. AF_03/2016

Nosso questionamento é em função de que o custo apresentado na planilha de orçamentos
não comporta o equipamento em funcionamento (hora produtiva), os custos apresentados
suportam  apenas  hora  improdutiva,  solicitamos  a  revisão  deste  custo  na  planilha
orçamentaria.

Resposta:  Os  preços  estão  de  acordo  com  os  praticados  no  mercado.  A
Administração se resguarda o direito de não disponibilizar as cotações realizadas
para salvaguardar a lisura e a confiabilidade da obtenção de preços.

53- ÍTEM 19.50.06 - MANILHA CERAMICA - D= 100 MM PERFURADA, PARA
DRENO - R$15,98
Informamos que não conseguimos no mercado preços compatíveis e exequíveis para os
materiais  acima,  solicitamos  que  a  SUDECAP  nos  encaminhe  os  fornecedores  dos
materiais  de  ferro  fundido  compatíveis  com  os  preços  apresentados  na  planilha  de
orçamentos. Solicitamos a revisão dos custos na planilha orçamentaria licitada.

Resposta:  Os  preços  estão  de  acordo  com  os  praticados  no  mercado.  A
Administração se resguarda o direito de não disponibilizar as cotações realizadas
para salvaguardar a lisura e a confiabilidade da obtenção de preços.

Belo Horizonte, 13 de maio de 2020.

Kely Cristina Santos Venier
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
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