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RESPOSTAS DE QUESTIONAMENTOS SMOBI 039-2020 RDC – PARTE 3 

Seguem questionamentos  apresentados por  licitantes  e  respostas  dadas  pelas  áreas
técnicas da SUDECAP, relativas à licitação SMOBI 039-2020 RDC que tem por objeto  “Obras e
serviços de otimização do sistema de macrodrenagem dos Córregos Vilarinho, Nado e Ribeirão
Isidoro  (TR  10  anos)  para  implantação  dos  reservatórios  profundos  Vilarinho  2  e  Nado  1  e
mitigação das inundações recorrentes na Av. Vilarinho e Rua Dr. Álvaro Camargos”:

107- O replanilhamento sem acréscimo de valor ao contrato proposto pela licitante em função
do projeto executivo, poderá abarcar variações unitárias superiores à 25%? 

Resposta: As alterações dos quantitativos da planilha de orçamento deverão obedecer ao disposto no
art. 65 da lei 8.666/93, notadamente ao limite estipulado em seu §1º, que dispõe que o contratado fica
obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento)  do valor inicial  atualizado do
contrato.

108  -  A  resposta  19  ao  questionamento  é  válido,  ainda  que  as  variações  unitárias  sejam
superiores à 25%? 

Resposta: Conforme respondido no item anterior, as variações unitárias devem obedecer ao limite de
25% do valor inicial atualizado do contrato para acréscimos e supressões unilaterais, sendo possível
que as supressões ultrapassem este percentual, desde que realizadas bilateralmente, nos termos do
2º§, inciso II, da lei 8.666/93.

109- Em função da nova planilha orçamentária revisada, o qual os preços de todos itens de
armação,  itens  04.14.01,  04.14.02,  04.14.03,  04.14.04,  04.14.05,  04.14.06,  04.14.07,  05.05.02,
05.05.03, 05.05.04, 05.05.05, 05.05.06, 05.05.07, 05.05.08, 06.03.50, 06.03.51, 06.03.52, 06.03.53,
06.03.54, 06.03.55, 06.03.56, foram reduzidos, nos deparamos com o insumo aço com valores
bem a  quem  dos  valores  praticados  no  mercado,  considerando  a  data  base  e  cotação  de
setembro de 2020. Como se trata de um processo onde as informações são públicas, solicitamos
o envio das cotações dos fornecedores que foram usadas como parâmetros na elaboração das
composições de preços unitários na data base.

Resposta: Os valores adotados no orçamento deste empreendimento, refletem os preços praticados
no mês de setembro de 2020, que representam as condições de mercado na época da orçamentação.
Logo,  as  alterações  de  preço  ocorridas  após  a  data  base  não  podem  ser  consideradas  como
comparação. Portanto, os preços estão corretos e de acordo com a legislação, e foram obtidos a partir
da tabela da SUDECAP de Setembro/2020 Onerada.

110-  Da  mesma maneira  como abordado  no  item anterior,  nos  deparamos  com o  insumo
caçamba com valor bem a quem dos valores praticados no mercado, considerando a data base
e  cotação  de  setembro  de  2020.  Como  se  trata  de  um  processo  onde  as  informações  são
públicas, solicitamos a apresentação das cotações dos fornecedores que possibilitaram elaborar
a composição da caçamba estacionária de 5 m3 item 03.25.01.

Resposta:O valor adotado no orçamento deste empreendimento, reflete o preço praticado no mês de
setembro de 2020, que representa as condições de mercado na época da orçamentação. Logo, as
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alterações  de  preço  ocorridas  após  a  data  base  não  podem ser  consideradas  como comparação.
Portanto,  o  preço  está  correto  e  de acordo com a  legislação,  e  foi  obtido  a  partir  da  tabela  da
SUDECAP de Setembro/2020 Onerada.

111-  Da  mesma maneira  como abordado  no  item anterior,  nos  deparamos  com o  insumo
concreto com valores bem a quem dos valores praticados no mercado, considerando a data
base e cotação de setembro de 2020. Como se trata de um processo onde as informações são
públicas, solicitamos a apresentação das cotações dos fornecedores que possibilitaram elaborar
as  composiões  dos  itens  de  concreto  itens  04.23.30,  05.07.46,  05.07.94,  06.07.25,  06.09.30,
06.09.31, 06.10.02.

Resposta: Os valores adotados no orçamento deste empreendimento, refletem os preços praticados
no mês de setembro de 2020, que representam as condições de mercado na época da orçamentação.
Logo,  as  alterações  de  preço  ocorridas  após  a  data  base  não  podem  ser  consideradas  como
comparação. Portanto, os preços estão corretos e de acordo com a legislação. Os preços dos itens
04.23.30, 05.07.46, 06.07.25 e 06.09.30, foram obtidos a partir da tabela SUDECAP Setembro/2020
Onerada. 

Os preços dos insumos que compõem a composição do item 06.09.31 foram obtidos a partir
da tabela SINAPI Setembro/2020 Onerada.

Os preços dos insumos que compõem a composição do item 05.07.94 foram obtidos por meio
de cotação realizada no mercado.

Os preços dos insumos referentes a concreto, que compõem a composição do item 06.10.02,
foram obtidos por meio das tabelas de referência adotadas no orçamento (SUDECAP, SINAPI e
SICRO)  que  refletem  os  preços  praticados  quando  da  orçamentação  e  estão  de  acordo  com  a
legislação.

112-  Desde  março  de  2020,  conforme  decreto  municipal,  tem-se  a  necessidade  de  ações
específicas para prevenção de contágio da Covid-19 no canteiro de obras e frentes de trabalho.
Desta  forma indagamos  como tais  custos  serão remunerados,  uma vez  que,  em análise  às
composições apresentadas, as mesmas não contemplam estas ações.

Resposta: Considerando que a Administração Local não é vinculante, ou seja, a concepção da mesma
é tarefa de planejamento da licitante, específica para execução da obra. Uma vez que o valor final da
Administração Local apresentado na proposta comercial  das licitantes é fator de competitividade,
sobretudo em licitações tipo menor preço, a licitante deverá apresentar a composição específica da
sua Administração Local na fase de análise da proposta comercial, inclusive os materiais de limpeza
e higiene que julgar necessários. 

113-  Os equipamentos de parede diafragma com 1,00 m de espessura tem 3,20m de largura,
logo a configuração será alterada, resultando em maior número de juntas a serem tratadas
com jet-grouting.  Entendemos que  estas  quantidades  serão retificadas  no replanilhamento.
Está correto nosso entendimento? 

Resposta: Não está correto o entendimento. As paredes devem ser executadas com as dimensões que
estão apresentadas no projeto básico que compõe a licitação. 

114  -  É  correto  nosso  entendimento  que  com  relação  aos  concretos  para  os  elementos
estruturais, somente o que será utilizado para a execução das paredes diafragma será de 40
MPa com consumo mínimo de cimento de 400 kg/m3, para os demais elementos estruturais
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onde estiver indicado o uso de concreto de 40 Mpa o consumo mínimo de cimento deverá
respeitar a indicação do projeto quando esta existir?

Resposta: Está correto o entendimento.

115- É correto nosso entendimento que não será permitido a alteração do projeto, durante a
elaboração do projeto executivo, substituindo a solução por parede diafragma, determinada no
projeto básico, por outra solução geotécnica?

Resposta: Está correto o entendimento.

116- Solicitamos esta i.Comissão indicar o projeto em que está inserido a armação das estacas
raiz injetadas previstas como fundações das paredes na rocha.

Resposta: O detalhamento da armação das estacas raiz injetadas na rocha será desenvolvido durante a
elaboração do projeto executivo. Os quantitativos referentes a este serviço estão compreendidos na
planilha orçamentária.

117-  Entendemos  que  a  ordem de  serviço  para  execução  do  objeto  contratado,  será  dada
somente  após  a  liberação  das  áreas,  quando  as  interferências  e,  principalmente,  as
desapropriações  não  comprometerem  o  cronograma  físico  entregue  na  proposta.  Nosso
entendimento está correto?

Resposta:  A ordem de  serviço  para  elaboração  dos  projetos  não  depende  de  desapropriações  e
remanejamento de interferências.  Já a  ordem de serviço para execução das obras será emitida a
critério da Administração.

118- Conforme indicado por esta i. Comissão, na parte 2 das respostas aos questionamentos, de
acordo  com  o  exemplo  abaixo,  o  BDI  diferenciado  foi  aplicado  corretamente  ao  item
relacionado a execução das paredes diafragmas (itens 05.93.00 e 05.94.00). Porém, conforme
Súmula n o 253/2010 do egresso Tribunal de Contas de União, o BDI Diferenciado (BDI para
fornecimento  de  materiais  e  equipamentos)  deve  ser  aplicado  quando  comprovada  a
inviabilidade  técnico-econômica  de  parcelamento  do  objeto,  que  os  itens  de  materiais  e
equipamentos de natureza especifica possam ser fornecidos por empresas com especialidades
próprias e diversas e que representem percentual significativo do objeto. Apesar de não haver
possibilidade de parcelamento e terem percentual significativo, para os serviços de execução
das paredes diafragmas, a utilização do BDI reduzido não é possível; pois não poderão ser
fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas; uma vez que, de acordo com o
Edital, item 9 Anexo I, a subcontratação está limitada a 30%, ter permissão somente para
alguns serviços disposto no item 9.3, e, mais importante, não será permitida para itens em que
foi  exigida  a  apresentação de  atestados  para  requisitos  de  habilitação  técnico  operacional.
(Qualificação Técnica, Item 12.1.3.3.1. Execução de escavação de parede diafragma, com no
mínimo de 6.000 m²). Além disto, importante destacar que o serviço em questão, não pode ser
confundido com simples fornecimento de material ou equipamento de natureza especifica, visto
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inclusive, que foi exigência para habilitação técnica. Desta forma, é correto nosso entendimento
que está i.Comissão irá proceder a adequação do orçamento, inclusive alterando o percentual
do BDI aplicado? 

Resposta:  Os serviços realmente não poderão ser subcontratados pois serão objeto de comprovação
de qualificação técnica pelas licitantes na licitação. Dessa forma, as licitantes terão que apresentar
preço para execução direta do serviço. No entanto, foi utilizado o BDI diferenciado no orçamento
estimado da contratação por tratar-se de serviço cotado no mercado e dessa forma, a empresa que
forneceu a cotação já acresceu no preço valores que integram o BDI. A contratada em sua proposta
comercial  deverá apresentar sua própria composição do serviço e poderá aplicar BDI distinto do
adotado  pela  Administração,  observando  os  preços  unitários  máximos  fixados  na  planilha  de
orçamento. O uso do BDI diferenciado na planilha de orçamento referencial se refere tão somente à
formação  do  preço  de  referência,  sendo  nesse  caso,  correta  e  adequada  a  aplicação  do  BDI
diferenciado. Portanto o preço está correto. 

119-  Verificamos que os valores adotados no orçamento de custo do edital, para os itens de
vergalhão de aço CA-50, onde o mesmo é o item mais relevante da obra, apresentam custos
unitários  muito  discrepante  com  a  realidade  atual  do  mercado  siderúrgico,  conforme
demonstrado na tabela abaixo:

Sabemos que os preços de referência do Edital são de setembro de 2020, porém verifica-se que
a fórmula paramétrica  de  reajuste  não cobrirá  esta  defasagem,  pois  não temos  um índice
específico para Vergalhões. Vide abaixo:

Já o DNIT, por exemplo,  que utiliza  banco de dados da FGV também, considera em seus
índices  o material  Vergalhão e Arames de Aço Carbono em separado das Obras de Artes
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Especiais (índice este de maior peso na fórmula paramétrica acima – 71%), como se pode ver
em destaque na tabela abaixo:

De

setembro/2020 à dezembro/2020, para o índice de reajuste de OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,
temos o valor de 6,49%. Já para o mesmo período, o índice de reajuste de OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS (Sem Aço).  obtém-se o valor de 3,75%, ou seja, uma diferença de 2,74% apenas
para o item de AÇO.

Agora  quando  analisamos  o  reajuste  específico  de  VERGALHÕES E ARAMES DE AÇO
CARBONO, no mesmo período de setembro/2020 à dezembro/2020, temos o valor de 20,78%,
valor este muito superior ao calculado acima (2,74%).

Portanto, solicitamos a revisão da fórmula paramétrica, incluindo índice de reajuste específico
para o Vergalhão de aço CA-50, por se tratar de item de peso expressivo na obra, para que o
mesmo acompanhe o aumento expressivo da siderurgia da atualidade, ou a revisão dos preços
bases de referência do Edital, para uma data mais atual, que venha a absorver estes aumentos.

Resposta:  O reajuste dos itens de contrato será feito nos moldes da fórmula adotada na cláusula doze
da minuta de contrato. Verificado o aumento extraordinário do insumo não coberto pelos índices de
reajustamento  anual  previstos  e  comprovado  o  desequilíbrio  econômico-financeiro  do  contrato,
poderá o contratado pleitear junto a Administração o reequilíbrio do contrato.

Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2021.

Kely Cristina Santos Venier
Presidente  da Comissão Permanente de Licitações 
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