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RESPOSTAS DE QUESTIONAMENTOS  - PARTE 1
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”:

1.  Conforme  informado  no  edital,  a  data-base  dos  preços  é  de  fevereiro/2020.
Entretanto, as datas bases dos valores utilizados na planilha são:
a) SUDECAP, outubro/2019;
b) SINAPI, janeiro/2020;
c) COPASA, janeiro/2020;
d) SETOP, novembro/2019.
Entendemos que os reajustes anuais dos preços serão de acordo com a data base de
cada preço, por exemplo, preços referenciados como SUDECAP serão reajustados
em  um ano  em outubro  de  2020,  e  assim  por  diante.  Nosso  entendimento  está
correto?

Resposta: Não. A data-base do orçamento é fevereiro/2020 conforme consta no edital,
mês de referência da planilha de orçamento. A cláusula Dez - Reajustamento de preços da
minuta de contrato – anexo X do edital, dispõe que; “Os preços são fixos e irreajustáveis
pelo  período  de  12  meses,  contados  da  data  de  referência  da  “Planilha  de
Orçamento” (APÊNDICE I do ANEXO I  do Edital  de Licitação  SMOBI 009/2020-
RDC), de acordo com o disposto no §1º, do art. 2º, combinado com o § 1º, do art. 3º,
ambos  da  Lei  10.192/2001,  devendo  os  reajustes  seguintes  obedecer  à  mesma
periodicidade anual, tendo como referência sempre o mesmo mês-base.

2. Conforme projeto “ESG 05-06”, o escoramento em estaca prancha deverá ser
escorado com longarinas e estroncas. Entretanto, na planilha de quantidades, item
19.40.01, o item só abrange a execução das estacas pranchas, conforme CPU 021.
Gentileza informar onde os elementos utilizados para o escoramento (longarinas e
estroncas) serão medidos.

Resposta:  A remuneração  dos  elementos  utilizados  para  o  escoramento  (longarinas  e
estroncas) está contida na composição CPU 21 (Item 19.40.01), conforme Composições
de Custos Unitários Extras à FL. 59 (verso) do edital.

3. Qual a previsão de início das obras?

Resposta: As obras serão iniciadas após a conclusão do processo licitatório e contratação
do licitante vencedor, após a expedição da ordem de serviço.

4. Não identificamos as verbas para as despesas abaixo. Gentileza informar onde as
mesmas serão medidas:
a. Refeição/ Cesta básica para a Mão de Obra Indireta;
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b. Refeição/ Cesta básica para a Mão de Obra Direta;
c. Vale Transporte para a mão de obra Direta e Indireta;
d. Despesas com EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva;
e. Despesas com EPI – Equipamentos de Proteção Individual;
f. Despesas com exames (admissional, periódico, demissional);
g. Despesa com segurança patrimonial (vigilância do canteiro);
h. Despesas com projetos e impressões; 

Resposta:  As despesas referentes aos itens "a", "b", "c", "e" e "f" estão consideradas no
custo horário da mão de obra, e estão informadas no cálculo de mão de obra disponível
no site da PBH (link abaixo):
https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/calculo-de-mao-de-obra

Despesas  com EPC -  Equipamentos  de  Proteção Coletiva,  referente  ao  item "d", não
foram  discriminados  separadamente  na  administração  local  ou  alocados  em  item
específico, pois estes equipamentos variam em função do tipo de obra, e se necessário
deverão ser consideradas na proposta da empresa licitante. 

Despesa com segurança patrimonial (vigilância do canteiro), item "g", não estão previstas
na planilha de orçamento e caso se façam necessárias, deverão ser submetidas à avaliação
da fiscalização do contrato e, se pertinentes, serão posteriormente aditadas ao contrato. 

Despesas com projetos e impressões, item "h", compreendem serviços de gráfica, que
conforme INSTRUÇÃO NORMATIVA SUDECAP 001/2019, devem ser considerados
no BDI, nos custos com Administração Central.

5. Não identificamos as seguintes funções no quadro administrativo, e entendemos
que as mesmas são necessárias no período de execução da obra: a. Coordenador
Administrativo;  b.  Encarregado  de  Departamento  Pessoal;  c.  Auxiliar  de
Departamento Pessoal; d. Auxiliar de Almoxarife; e. Ferramenteiro; f. Vigia.

Resposta:  Considerando  que  a  Administração  Local  não  é  vinculante,  ou  seja,  a
concepção da mesma, bem como a lotação em termos de recursos humanos requeridos, é
tarefa  de  planejamento,  específica  do  executor  da  obra.  Ademais,  o  valor  final  da
Administração  Local  apresentado  na  proposta  comercial  das  licitantes  é  fator  de
competitividade,  sobretudo  em licitações tipo  menor  preço.  Ressalta-se  ainda  que  a
licitante deverá apresentar a composição específica da sua Administração Local na fase
de  análise  da  proposta  comercial,  resultado  do planejamento  da  obra  elaborado  pelo
licitante.

6.  Entendemos  que  as  funções  abaixo,  estão  com  o  seu  dimensionamento
subdimensionado, devendo a sua permanência estender até o término da execução
da obra: a. Engenheiro civil (planejamento gerencial e financeiro sênior); b. Técnico
em edificações/ estradas.

Resposta:  Considerando  que  a  Administração  Local  não  é  vinculante,  ou  seja,  a
concepção da mesma, bem como a lotação em termos de recursos humanos requeridos, é
tarefa  de  planejamento,  específica  do  executor  da  obra.  Ademais,  o  valor  final  da
Administração  Local  apresentado  na  proposta  comercial  das  licitantes  é  fator  de
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competitividade,  sobretudo  em licitações tipo  menor  preço.  Ressalta-se  ainda  que  a
licitante deverá apresentar a composição específica da sua Administração Local na fase
de  análise  da  proposta  comercial,  resultado  do planejamento  da  obra  elaborado  pelo
licitante.

7. No Edital, item 9.2 – Proposta Comercial, o item 9.2.3, solicita o detalhamento das
Composições de Custos Unitários dos itens constantes da Planilha de Orçamento.
Favor esclarecer se será necessário apresentar também as composições do banco de
dados  SINAPI,  SUDECAP,  SETOP e  COPASA ou somente  as  composições  não
pertencentes aos bancos citados acima.

Resposta:  Os  licitantes  deverão  apresentar  todas  as  composições  de  custos  unitários,
inclusive de itens constantes de tabelas oficiais, em conformidade com o disposto no item
9.2.3 do edital.

8. Será fornecido pela CONTRATANTE os pontos de água, energia elétrica e esgoto
no local de execução das obras?

Resposta: O local do empreendimento é atendido pelas concessionárias de água, energia
elétrica e esgoto. Contudo, caberá à Contratada  solicitar às companhias responsáveis a
instalação/disponibilização de ponto de ligação para implantação do canteiro de obras. 

9. A rede de esgoto local, poderá ser utilizada?

Resposta:  As  instalações  de  obra  deverão  atender  às  exigências  dos  órgãos  e
concessionárias competentes, no caso da rede de esgoto, a COPASA. 

10. A visita técnica não foi mencionada no edital desse certame. Entendemos que a
mesma não é obrigatória. Nosso entendimento está correto?

Resposta: Sim.

11.  Referente  a  CPU  11  e  12,  não  encontramos  o  insumo  337  –  “ARAME
RECOZIDO  18  BWG,  1,25  MM  (0,01  KG/M)”  conforme  tabela  SINAPI  de
novembro de 2019. Favor verificar.

Resposta:  O insumo de código 337 – “ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01
KG/M)”, se refere à tabela de insumos Sinapi onerada 12/2019. Onde informado Sinapi
01/2020, o correto é Sinapi 12/2019.

12. Referente a CPU 12, não encontramos os insumos 31 – “ACO CA-50, 12,5 MM,
VERGALHAO” e 31 – “ACO CA-50, 16,0 MM, VERGALHAO” conforme tabela
SINAPI de novembro de 2019. Favor verificar.
 
Resposta: Os insumos de código 31 – “ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO”, 27 –
“ACO  CA-50,  16,0  MM,  VERGALHAO”,   se  referem  à  tabela  de  insumos  Sinapi
onerada 12/2019. Onde informado Sinapi 01/2020, o correto é Sinapi 12/2019.

13. A CPU 08 e a CPU 09 não indicam perda do material concreto. Entendemos que
esta perda existe. Gentileza verificar.



Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOBI

Resposta: Entendemos que a perda do concreto nas composições 04.27.15 e 05.03.05,
apesar de inexistente, é insignificante e não tem relevância no preço total do serviço ou
da obra, e por isso o preço está correto. Se achar necessário, a empresa licitante deve
considerar perda em sua composição. 

14. O item 05.05.19 da planilha de preços “Armação utilizando aço CA-25 de 25,00
mm  –  Montagem  AF_12/2015”,  com  preço  do  SINAPI  01/2020  –  92888,  não
contempla  o  fornecimento  do  material.  Não  identificamos  na  planilha  de
quantidades  o  item  com  o  fornecimento  de  material  para  esta  montagem.  A
SUDECAP irá fornecer este material?

Resposta: O item 05.05.19 - Armação utilizando aço CA-25 de 25,00 mm – Montagem
AF_12/2015, contempla o fornecimento do aço, corte, dobra e montagem da armadura. 

15. Gentileza enviar critério de medição dos serviços. 

Resposta: Os critérios de medição dos serviços constam no item 14 do projeto básico –
anexo I do edital e  na cláusula Sexta – Medição e Pagamento da minuta de contrato –
Anexo X do edital.

16. Entendemos que os serviços de movimentação de terra das valas (item 3.17 ao
3.92)  são referentes  aos itens de drenagem e esgoto (subitens do item 19.00.00 e
subitens do item 80.00.00). Gentileza confirmar entendimento.

Resposta: Está correto o entendimento.

17. Entendemos que o item 80.01.07 “Assentamento de tubos e conexões de ferro
fundido, junta elástica, dn 500” é referente ao material do item 80.01.19 “Tubo fofo
PB emin 5,20mm dn 500xcmin5,5m”. Sendo assim, entendemos que as quantidades
dos  dois  itens  não estão coerentes,  visto  que  o  assentamento tem 17 metros  e  o
fornecimento do material tem 42 metros. Gentileza esclarecer.

Resposta:  Por  se  tratar  de  licitação  com  medição  dos  serviços  e  materiais  realizada
considerando  os  preços  unitários  da  planilha  contratual,  entendemos  que  eventuais
inconformidades dos quantitativos previstos na planilha licitada poderão ser adequados
conforme execução dos serviços durante a etapa da obra, desde que atenda às exigências
e os limites estabelecidos na legislação em vigor. Além disso, a licitante deve se atentar
para o disposto no item 9.2.2 do edital que dispõe que a proposta comercial da licitante
deve guardar absoluta fidelidade com a planilha de orçamento da SUDECAP no que se
refere às atividades, unidades e quantidades.

18. Entendemos que do item 80.01.22 ao item 80.01.48 que estão como referência
“COTAÇÃO”  abrange  fornecimento  do  material  e  execução  do  serviço.  Nosso
entendimento está correto?

Resposta: Todos os serviços, do item 80.01.22 ao item 80.01.48, abrangem somente o
fornecimento do material, exceto os itens 80.01.25, 80.01.26, 80.01.47 e 80.01.48, que
abrangem fornecimento e assentamento. 
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19. Não identificamos na documentação enviada a cor da pintura do item 05.27.01
“PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS”. Favor informar.

Resposta: Conforme Projeto Estrutural FL. 04/32, por se tratar de pintura a ser realizada
sobre concreto aparente, para preservar o aspecto visual da estrutura, deverá ser adotada a
cor cinza. 

20.  Entendemos  que  a  permanência  referente  à  função  “Encarregado  de
Terraplenagem/Pavimentação não está coerente com o cronograma de execução da
obra. Gentileza verificar.

Resposta:  Considerando que a Administração Local não é vinculante,  ou seja, a
concepção  da  mesma,  bem  como  a  lotação  em  termos  de  recursos  humanos
requeridos, é tarefa de planejamento, específica do executor da obra. Ademais, o
valor final da Administração Local apresentado na proposta comercial das licitantes
é fator de competitividade, sobretudo em licitações tipo menor preço.
Ressalta-se  ainda  que  a  licitante  deverá  apresentar  a  composição  específica  da  sua
Administração Local na fase de análise da proposta comercial, resultado do planejamento
da obra elaborado pelo licitante.

21. Caso, durante a execução da obra, seja constatado diferença nas quantidades
dos serviços, a medição será feita referente às quantidades dos serviço realmente
executados? A medição será feita à preço unitário. Favor esclarecer.

Resposta:  A  medição  dos  serviços/materiais  será  realizada  mensalmente,  conforme
executados na obra, de acordo com o item 14 do Projeto Básico da Licitação (Anexo I). 

22.  Entendemos  que  todos  os  custos  e  providencias  com  desapropriações,
condicionantes  ambientais  e  demais  exigências  dos  órgãos  públicos  inclusive
ambientais, já foram providenciados e custeados. Sendo então, desnecessário para
esse  certame  licitatório,  contemplamento  de  verba  para  tais  exigências.  Nosso
entendimento está correto?

Resposta: O entendimento da licitante NÃO ESTÁ CORRETO. De acordo com o Projeto
Básico da Licitação em seu itens 4.2 e 4.3, a Contratada deverá obter as licenças e/ou
autorizações  exigidas  para  a  execução  da  obra,  sendo que  estas  não  serão  objeto  de
medição. Ademais, não estão previstas desapropriações neste empreendimento, conforme
destacado nos trechos abaixo, extraídos do edital publicado:
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(…)

23.  Gentileza  disponibilizar  as  CPU’s  com  codificação  “SETOP-11/19-RO...”  e
“COPASA”, pois, o “SETOP” não está disponibilizando as composições Rodoviárias
para consulta e a “COPASA”, não está acessível, já que fizemos várias tentativas de
contato sem sucesso de atendimento.

Resposta: Serviços com codificação Setop e Copasa referem-se às tabelas disponíveis no
site de cada órgão à época do orçamento e não temos as composições de preço unitário
para disponibilização. 

24.  Em  relação  ao  item  05.91.03  e  05.91.04  referente  a  parede  diafragma,  não
identificamos  onde  será  medido  a  carga  e  transporte  do  material  retirado  para
execução da parede diafragma. Gentileza esclarecer.

Resposta:  Os  quantitativos  referentes  serviços  de  carga  e  transporte  do  material  está
contemplado no item 03.12.03 e 03.13.10, respectivamente. 

23. Não identificamos como será medido a vistoria cautelar exigido no item 09 do
edital, Anexo I do edital. Gentileza especificar.

Resposta: Conforme item 9 do Projeto Básico da Licitação (Anexo I), os custos referentes
ao serviço de vistoria cautelar foram considerados na Administração Local.

24.  Entendemos  que  o  guindaste  que  será  utilizado  nos  serviços  de  estrutura
prémoldada,  parede  diafragma,  entre  outros  serviços,  serão  medidos  nos  itens
50.44.01 e 50.44.02. Nosso entendimento está correto?
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Resposta: Não. O guindaste para execução de estrutura pré-moldada e parede diafragma
estão incluídos na composição de custos unitários dos serviços. 

25. Em relação às comportas, item 80.01.47 e 80.01.48 da planilha de quantidades,
gentileza enviar o detalhamento completo de materiais a serem utilizados, pois as
informações do projeto ESG 05-06 não são suficientes para a composição do preço.

Resposta: A descrição da planilha de preços concomitante ao detalhamento contido nos
desenhos e as descrições da relação de materiais são suficientes para a composição de
preço do equipamento.  Os outros  componentes  da  comporta  (haste,  luva,  etc.)  foram
incluídos separadamente na planilha de preços.   

26. Entendemos que a mureta guia da parede diafragma será medido conforme itens
unitários da planilha (Forma, concreto, aço, etc), visto a ausência de item unitário
para este serviço. Gentileza confirmar nosso entendimento.

Resposta: Está correto o entendimento. 

Belo Horizonte, 14 de abril de 2020.

Kely Cristina Santos Venier
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

Portaria SMOBI/SUDECAP nº 150/19


