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 Porto Alegre, 17 de outubro de 2019 

 

QUESTIONAMENTOS REFERENTE AO EDITAL N.º 072/2019 

 

CONTRATANTE: Município de Palmeira das Missões/RS 

EDITAL: n.º 072/2019 

RESPONSÁVEL CONTRATANTE: Comissão Especial de Licitação 

CONTATO: licitacao@palmeiradasmissoes-rs.com.br 

 

A CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A (CONCREMAT), a partir do item 13.10 do 
edital n.º 072/2019, cujo objeto é a contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos 
especializados de engenharia consultiva para o apoio na fiscalização das obras de construção do 
edifício hospitalar HPR – Hospital Público Regional, apresenta a seguir a relação de 
questionamentos quanto aos documentos que compõe o processo licitatório.  
 

1.  O Cronograma Físico Financeiro informa 19 meses de prazo de execução, enquanto o 

documento: Republicação do Edital, em seu item 1.2 e no Anexo VII – Contrato de 

Prestação de Serviços, Cláusula oitava, apresenta 20 meses. Desta forma, questiona-se 

qual o prazo de contratação? Entende-se que o período correto é de 19 meses, sendo que 

não existe previsão orçamentária para um período superior. Está correto? 

 

2. Os profissionais engenheiro eletricista e engenheiro mecânico, de acordo com a Planilha 

Orçamentária (PO) e o Cronograma Físico Financeiro, foram considerados, para efeito de 

cálculo, em todos os 19 meses de prazo de execução do contrato, entretanto apresenta-se 

na observação 3 da PO que os mesmos “... serão contratados quando forem solicitados 

pela empresa de acordo com o cronograma da obra.”, desta forma questiona-se, para a 

apresentação da proposta de preço, deve-se considerar a premissa de que os profissionais 

supracitados serão necessários durante os 19 meses de execução, pelo quantitativo de 

80h/mês? 

 

3. No item 5.1.7-b.3, deve-se corrigir o cálculo referente ao Capital Social ou de valor de 

Patrimônio Líquido de 10% do valor da prestação de serviços. Questionamos se esta 

informação apresenta procedência, e em caso positivo, o edital será adequado? 

 

4. Entende-se que, quanto aos Atestados de Capacidade Técnica, Anexo III do edital nº 

072/2019, tabelas de A a C, apenas serão aceitos e considerados para pontuação, 

Hospitais que respeitem a definição do item 5.2.2 do edital, ou seja, hospitais que possuem 

Centro Cirúrgico e UTI, correto? 

 

5. Quanto aos Atestados de Capacidade Técnica, Anexo III do edital nº 072/2019, tabelas de 

A a C, o termo “Unidades de Saúde”, não apresenta definição no edital ou em referencial 

técnico, RDC 50 e Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). Desta 

forma, a definição mais próxima é de Centro de Saúde/Unidade Básica de Saúde do 

CNES. Deve-se considerar esta definição para o termo utilizado no edital “Unidades de 



  concremat.com.br 

 

 Rua Ramiro Barcelos, 2200 – Santa Cecília – Porto Alegre – RS – 90035-007 – 
+55 51 33282076 

Página 2 de 6 
 

 

Saúde”, em caso positivo, apenas serão aceitos e considerados para pontuação os 

estabelecimentos definidos como Centro de Saúde/Unidade Básica de Saúde? 

 

6. Elencou-se no Anexo III, item A, o profissional Técnico em Segurança do Trabalho, 

questiona-se se a interpretação de que este profissional não faz parte do escopo do objeto 

está correta, em caso positivo solicita-se alteração do item. 

 

7. No Anexo III, item A.1 – Capacidade da equipe técnica, não elencou-se o profissional 

Coordenador de Planejamento, apresentado na Planilha Orçamentária, deve-se considerar 

que para este cargo será considerada a descrição do item A.1 referente ao Engenheiro 

Civil Pleno ou Arquiteto e Urbanista? Em caso positivo solicita-se alteração do item. 

 

8. No Anexo III, item A.1 – Capacidade da equipe técnica, a observação 2 que solicita 

especialização ou pós-graduação em segurança do trabalho, refere-se aos profissionais 

que possuem o número 2 sobrescrito? Engenheiro Eletricista e Engenheiro Mecânico. Em 

caso positivo, o edital será adequado? 

 

9. A solicitação de mobilização dos profissionais, Engenheiro Eletricista e Engenheiro 

Mecânico, serão de responsabilidade da Contratante (Prefeitura Municipal de Palmeira das 

Missões), na figura da fiscalização designada, correto? Qual o período e metodologia de 

aviso prévio da solicitação? Sugere-se que seja emitido ofício/comunicado com, no 

mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência, visando viabilizar os trâmites administrativos de 

contratação. 

 

10. No Anexo III, item Pontuação da equipe técnica (NPT), a soma dos pontos relativos aos 

quesitos D.1+D.2 refere-se ao profissional Auxiliar técnico de engenharia e não técnico em 

segurança, conforme mencionado. Reforça-se que não é escopo do edital o profissional 

técnico em segurança. Questionamos se esta informação apresenta procedência, e em 

caso positivo, o edital será adequado? 

 

11. No Anexo VII, Contrato de Prestação de Serviço última assinatura encontra-se nominal ao 

Responsável Técnico da Execução da obra, o correto seria da empresa contratada para a 

prestação de serviços técnicos especializados de engenharia consultiva para 

gerenciamento e fiscalização técnica das obras. Questionamos se esta informação 

apresenta procedência, e em caso positivo, o edital será adequado? 

 

12. Entende-se que os serviços de engenharia consultiva não são beneficiados pela 

desoneração da folha de pagamento, Lei n.º 12.546/2011, desta forma deve-se recalcular 

a planilha orçamentária, desconsiderando esta possibilidade e fazendo uso do referencial 

SINAPI não desonerado. Correto? O edital será adequado? 

 

13. No Anexo III, item A.1 – Capacidade da equipe técnica, é informado que “...a equipe 

técnica a ser alocada (...), deverá ser constituída, no mínimo, dos profissionais 

permanentes cujas funções estão adiante definidas: ”, sendo estes profissionais o 

Coordenador Geral, Coordenador de Planejamento – Pleno, Coordenador de Obras – Jr., e 

Auxiliar Técnico de Engenharia.  
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Tendo em vista que o Manual de Metodologias e Conceitos do SINAPI, considera a 
jornada de trabalho de 220 horas mensais, com base na Constituição Federal. Entende-se 
que para uma equipe permanente deve-se considerar 220 horas mensais. Fato que 
demanda correção na planilha orçamentária. Correto? O edital será adequado? 

 

14. Entende-se que de acordo com Guia do Tribunal de Contas da União (TCU) denominado 

Orientações para elaboração de planilhas de obras públicas os parâmetros referenciais 

para o cálculo de BDI de engenharia consultiva (página 101) são apresentados, na figura 

61. O cálculo realizado não possui valores convergentes com as referências, deve-se 

corrigir os valores de K2 e K3 no cálculo do BDI, além de considerar o fator K1, que trata-

se dos encargos sociais dos profissionais (83,74% utilizado, mas que na verdade deve-se 

considerar 112,66%, ref.: 07/19, horista, não desonerado), visto que os serviços de 

engenharia consultiva não são beneficiados pela desoneração da folha de pagamento, Lei 

n.º 12.546/2011. Correto? O edital será adequado? 

 

15. Na Planilha Orçamentária (PO) assim como no Anexo III, item A.1 – Capacidade da equipe 

técnica, elencou-se que o auxiliar técnico de engenharia deve apresentar no mínimo curso 

técnico em edificações, desta forma deve-se corrigir o custo unitário de insumo utilizado 

para a composição considerada, visto que o técnico em edificações trata-se do insumo 

00040945 (R$ 46,14, ref.: 07/09, não desonerado, horista), enquanto o auxiliar técnico de 

engenharia trata-se do insumo 00000532 (R$ 24,15, ref.: 07/09, não desonerado, horista). 

Correto? O edital será adequado? 

 

16. Conforme composição analítica apresentada a seguir, 93584 do SINAPI, utilizada para a 

montagem da Planilha Orçamentária do Escritório, não considera-se itens mínimo para 

atender o as exigências do edital n.º 072/2019, item 4 – Escritório de Campo do Anexo IV 

– Termo de Referência do Edital. Primeiramente a composição é clara ao informar “não 

incluso mobiliário”, desta forma questiona-se onde deve-se considerar os custos com: 

infraestrutura elétrica entre concessionária e escritório de campo, quadro de distribuição 

elétrico (inclusive disjuntores), infraestrutura para rede telemática e de telefonia (inclusive 

interligação do ponto da concessionária e escritório de campo), instalações 

hidrossanitárias (inclusive interligação de água e esgoto com a concessionária), mobiliário 

(mesas, cadeiras, arquivos e armários), equipamentos (estações de trabalho – 

computadores, aparelhos telefônicos – móveis e/ou fixos, impressora(s), roteadores e 

câmeras fotográficas), licenças e softwares, manutenção do escritório (material ordinário 

de expediente e limpeza, cópias, plotagens e encadernações), despesas e taxas ordinárias 

mensais (telefone, internet, energia elétrica, água, esgoto, limpeza, entre outros), veículos 

de apoio e ARTs/RRTs, todos estes não são contemplados na composição 93584 

utilizada. 
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01.CANT.OBRA.013/01 93584

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

AF_04/2016

M2

Instalações 

para canteiros 

de obras

INSUMO 11455
FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 8", EM 

ACO GALVANIZADO / ZINCADO
UN 0,0662000

COMPOSICAO 83518 ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO M3 0,0417000

COMPOSICAO 88487
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 5,0649000

COMPOSICAO 91170

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 

150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 

1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 0,1325000

COMPOSICAO 91173

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 

1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 0,1722000

COMPOSICAO 91341

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015

M2 0,1530000

COMPOSICAO 91852

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,0662000

COMPOSICAO 91862

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,1325000

COMPOSICAO 91870

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,1722000

COMPOSICAO 91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,6755000

COMPOSICAO 92023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 

2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,0662000

COMPOSICAO 92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 

2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M2 1,7192000

COMPOSICAO 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_03/2016
M3 0,0404000

COMPOSICAO 94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 

COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 1,7192000

COMPOSICAO 94559
JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM 

VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016
M2 0,0662000

COMPOSICAO 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
M2 0,0093000

COMPOSICAO 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
M2 1,5110000

COMPOSICAO 95805

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 

DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016

UN 0,1325000

COMPOSICAO 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,0106000

COMPOSICAO 97586
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 

TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017
UN 0,0662000

COMPOSICAO 98441

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 

CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 0,5136000

COMPOSICAO 98442

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 

CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², 

SEM VÃO. AF_05/2018

M2 0,5911000

COMPOSICAO 98445

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 

CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 0,8023000

COMPOSICAO 98446

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 

CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², 

COM VÃO. AF_05/2018

M2 0,6255000

 

 

17. A planilha orçamentária do edital não prevê os custos de mobilização e desmobilização do 

contrato, a planilha será recalculada considerando estes custos? 

 

18. Entende-se quanto ao Anexo IV, Termo de Referência, item 7, referente ao escritório de 

campo, será fornecido para contratada “ponto” de rede de energia elétrica, água potável, 

esgotamento sanitário, telefonia e internet, no interior do canteiro de obras, correto? 

 

19. Entende-se quanto ao Anexo IV, Termo de Referência, item 7, referente ao escritório de 

campo, as despesas ordinárias mensais referentes ao consumo de água, energia elétrica, 

esgoto, telefonia e internet serão incorridas as custas da contratante, correto? 
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20. Entende-se que apesar de, o BDI apresentado no arquivo BDI NÃO DESONERADO – 

COMISSÃO de 19,23%, deve-se considerar como referência o apresentado na Planilha 

Orçamentária de 25,27%, correto? 

 

21. Conforme noticiado no site do Município de Palmeira das Missões a obra encontra-se em 

execução, como será tratada a responsabilidade técnica, referente as atividades elencadas 

no Anexo IV do edital nº 072/2019, quanto a execução das obras, prazos, pagamentos e 

deliberações já realizadas, assim como sua interferência em temas futuros?  

 

Complementarmente, questionamos se procede o entendimento de que, os fatos e 
decisões anteriores a data de mobilização da empresa vencedora deste certame (Ordem 
de Início de Serviço – OIS), assim como o reflexo futuro não deverão ser imputados a 
responsabilidade da licitante vencedora. 

 

22. Referente ao Anexo IV, Termo de Referência, não possui previsão no edital nº 072/2019 

profissionais capacitados para desempenhar as atividades dos itens 1.1.9, 1.1.10, 1.1.14 

ao que tange as especificações ambientais, 1.2.4 ao que tange ao licenciamento ambiental 

e 1.4.2, entende-se que devem ser desconsiderados estes itens, da relação de atividades 

da contratada, correto? 

 

23. Referente ao Anexo IV, Termo de Referência, não possui previsão no edital nº 072/2019 

profissionais capacitados para desempenhar as atividades dos itens 1.3.7 ao que tange a 

verificação de todos os serviços topográfico, entende-se que devem ser desconsiderados 

estes itens, da relação de atividades da contratada, correto? 

 

24. Referente ao Anexo IV, Termo de Referência, não possui viabilidade de atendimento as 

atividades dos itens a seguir, devido ao fato da obra ter iniciado anteriormente a 

contratação de apoio a fiscalização, 1.2.1, 1.3.1, 1.3.3 e 1.3.9 ao que tange a aprovação 

dos locais e projetos de canteiro de obras, pode-se desconsiderar, estes itens, da relação 

de atividades da contratada? 

 

25. Referente ao Anexo IV, Termo de Referência, itens 1.1.6 e 1.3.2, a avaliação de 

quantitativos e valores previstos é uma etapa realizada durante a licitação da contratação 

da construtora, tendo em vista que esta etapa já foi concluída, entende-se que devem ser 

desconsiderados estes itens, da relação de atividades da contratada, correto? 

 

26. O objeto da licitação trata-se de: “...contratação de empresa para a prestação de serviços 

técnicos especializados de engenharia consultiva para o apoio na fiscalização das 

obras de construção do edifício hospitalar HPR..”, ou seja, não trata-se do objeto da 

licitação o gerenciamento da obra, desta forma no Anexo IV, Termo de Referência, não 

possui viabilidade de atendimento as atividades dos itens, 1.1.1 (referente a coordenação 

e planejamento), 1.1.2 (referente a coordenação e planejamento), 1.1.3, 1.3.23 (referente a 

elaboração de medições de obra, visto que trata-se de escopo da construtora e conflitante 

com o item 1.3.11) e 1.5.3. Entende-se que devem ser desconsiderados estes itens, da 

relação de atividades da contratada, correto? 
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27. Será fornecida cópia física dos documentos técnicos que compõe a construção do HPR, 

projetos, memoriais descritivos, caderno de encargos, planilha orçamentária, cronograma, 

boletins de medição, entre outros? 

 

28. Será fornecido relatório técnico do andamento da obra? Visto que a mesma já apresenta 

execução. Este relatório deve apresentar no mínimo, as informações administrativas e 

financeiras, as informações sobre o real andamento das diversas etapas, os problemas 

verificados e as providências adotadas, apresentando:  a) a evolução da situação físico-

financeira; b) a análise dos relatórios de controles tecnológicos realizados; c) as 

ocorrências observadas e soluções adotadas. d) banco de imagens dos serviços já 

executados, durante a execução. e) atas de reunião e demais documentos gerados. f) 

alterações realizadas no escopo. 

 


