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Objetivo: CONVITE OBRAS / SERVIÇOS DE ARQUITETURA / ENGENHARIA 

Nº 0003/2022 – Respostas a questionamentos 

 

Prezadas(os) Senhoras(es), seguem perguntas, com suas respectivas repostas, 

feitas por participantes do processo licitatório: 

 

PERGUNTAS E RESPOSTAS 

 

1. No item 5.5 A qualificação técnica, pede-se comprovação referente à “execução” em 

obras de restauração em Patrimônio tombado. Mais especificamente no item 5.5.2.1 – 

Solicita-se comprovação em restauração de estrutura, esquadrias em madeira e 

metálica e ladrilho hidráulico. 

Trabalhamos com projetos culturais no âmbito do patrimônio Cultural a cerca de 15 

anos, com ênfase em licenciamento, entretanto estamos iniciando os trabalhos em 

“execução de obra” a pouco tempo, de forma que temos essas comprovações dos 

referidos itens somente “projeto arquitetônicos e de licenciamento”, inclusive já 

auxiliamos em desenvolvimento de editais para trabalhos a serem desenvolvidos acerca 

do patrimônio cultural. 

Nesse sentido, é possível participar da licitação com acervo somente em “projeto”. 

Resposta: A qualificação técnica dos proponentes interessados será avaliada 

conforme item 5.5 e pontuada conforme documentos comprobatórios descritos 

nos subitens 5.5.1 à 5.5.6. Em específico ao item 5.5.2, o proponente deverá 

apresentar, no mínimo, 02 (dois) atestado(s) emitidos nos últimos seis anos, com 

certidão(ões) ou declaração(ões) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito 

público ou privado, contratante(s) da empresa e que comprove(m) ter a licitante 

desempenhado, integralmente, de forma satisfatória, atividade pertinente e 

compatível com as parcelas de maior relevância e valor significativo do 

objeto desta licitação devidamente acervado(s) no CREA/CAU, seguida das 

Certidões de Acervo Técnico. 

5.5.2.1 para fins de compatibilidade será(ão) considerado(s) o(s) 
atestado(s) / certidão(ões) / declaração(ões) que comprove(m) que 
a licitante executou atividades/serviços técnicos equivalentes às de 
maior relevância e valor significativo do objeto, que contenham os 
quantitativos abaixo descritos: 

a) Execução de obra de restauração e recuperação 
estrutural de edifício histórico tombado pelo órgão de 
preservação em âmbito, federal, estadual e/ou municipal, 
com área mínima de 85 m² (cento e cinquenta metros 
quadrados); 

b) Execução de obra de restauração com área mínima de 
55 m² de esquadrias de madeira; 

c) Execução de obra de restauração com área mínima de 
12 m² de esquadrias de ferro; 
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d) Execução de obra de restauração com área mínima de 
78 m² em ladrilho hidráulico; 

5.5.2.2 o(s) atestado(s), certidão(ões) ou declaração(ões) contendo 

a identificação do signatário deve(m) ser apresentado(s) em papel 

timbrado da pessoa jurídica e deve(m) indicar as características, 

quantidades e prazos das atividades executadas ou em execução 

pela licitante. 
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Objetivo: CONVITE OBRAS / SERVIÇOS DE ARQUITETURA / ENGENHARIA 
Nº 0003/2022 – Respostas a questionamentos 
 
Prezadas(os) Senhoras(es), seguem perguntas, com suas respectivas repostas, 
feitas por participantes do processo licitatório: 
 

PERGUNTAS E RESPOSTAS 
 
1. Não encontramos nos arquivos do edital a planilha de composição de preços 
elaborada pelo órgão, este documento pode ser fornecido?. 

Resposta: A composição de preços dos serviços previstos no Anexo II – Planilha 
de Orçamento, utilizou tabelas de referências públicas para obras em edifícios 
públicos. As tabelas consideraram serviços com desoneração e seguiram o mês 
ao período de lançamento do edital, Setembro/2022. Utilizou-se as planilhas 
Sinapi – https://www.caixa.gov.br/poder-publico/modernizacao-
gestao/sinapi/referencias-precos-insumos/Paginas/default.aspx e a planilha 
CDHU – https://app.cdhu.sp.gov.br/boletim/login.php  

2. No item 7.2 do edital admite-se o julgamento das propostas por "melhor 
técnica e menor preço global". Solicitamos por gentileza informação quanto a 
metodologia a ser aplicada quanto a avaliação por meio do requisito "melhor 
técnica". 

Resposta: A qualificação técnica dos proponentes interessados será avaliada 
conforme item 5.5 e pontuada conforme documentos comprobatórios descritos 
nos subitens 5.5.1 à 5.5.6. 

3. A respeito da visita técnica, esta é apenas obrigatória? Ou poderá ser 
substituída por declaração de ausência de vistoria do local de execução? 

Resposta: O Anexo IX – Termo de Vistoria, integra os documentos de 
habilitação previstos no Item 5, a previsão da necessidade de visita técnica, onde 
serão cumpridas as futuras obrigações contratuais, de forma anterior à 
apresentação das propostas comerciais pelos licitantes, segue a Lei nº. 
8.666/93, como requisito de qualificação técnica, pelo art. 30, inciso III,  

“Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 
(...) 
III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, 
e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das 

condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;” 
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Objetivo: CONVITE OBRAS / SERVIÇOS DE ARQUITETURA / ENGENHARIA 

Nº 0003/2022 – Respostas a questionamentos 

 

Prezadas(os) Senhoras(es), seguem perguntas, com suas respectivas repostas, 

feitas por participantes do processo licitatório: 

 

PERGUNTAS E RESPOSTAS 

 

1. Observamos que a planilha de orçamento (ANEXO II) utiliza, para quase todos os 

itens que a compõem, descrições e preços idênticos aos da base CDHU. É uma 

referência de grande reputação, porém, em suas composições, os custos de mão de 

obra são compostos apenas pelo salário e encargos sociais, não considerando os 

encargos complementares (alimentação, transporte, EPI, exames e cursos). Quando 

aplicadas as referências à planilha vemos uma previsão de consumo de mais de 45 mil 

horas de funcionários, o que resulta em um custo de mais de R$ 315.000,00, sem contar 

BDI (sobre o cálculo: a referência Sinapi prevê, para encargos complementares, um 

custo de R$ 7,00 a R$ 8,00 por hora trabalhada). Não existem, na planilha, itens para 

inclusão desse custo (exceto por um pequeno valor destinado à aquisição de EPI para 

a equipe administrativa). 

Reforçando nossa preocupação sobre a exequibilidade do valor máximo de contratação 

(lembrando que o valor do BDI é destinado à remuneração de questões totalmente 

distintas), questionamentos: como considerar os custos em nossa proposta? 

Resposta: A composição de preços dos serviços previstos no Anexo II – Planilha 

de Orçamento, utilizou tabelas de referências públicas para obras em edifícios 

públicos. As tabelas consideraram serviços com desoneração e seguiram o mês 

ao período de lançamento do edital, Setembro/2022. Utilizou-se as planilhas 

Sinapi – https://www.caixa.gov.br/poder-publico/modernizacao-

gestao/sinapi/referencias-precos-insumos/Paginas/default.aspx e a planilha 

CDHU – https://app.cdhu.sp.gov.br/boletim/login.php 

Os custos unitários dos insumos contidos na referência pública CDHU, conforme 

metodologia do boletim, consideram: 

Material: o valor de mercado do item posto na obra, praticado em São Paulo, 

com todos os impostos (IPI, ICMS e demais tributos), e as despesas eventuais 

como embalagem, transporte, etc., desconsiderando-se as promoções. 

Mão-de-obra: o salário de cada profissional, pesquisado em São Paulo ou de 

acordo com o sindicato da categoria, acrescido dos encargos sociais. 

Equipamento: o custo/hora de operação por equipamento, estabelecido pelo 

método fundo de reserva, onde está contemplado o valor de reposição, 

depreciação, juros, consumo de combustível e lubrificante, operação (quando for 

o caso) e manutenção preventiva e corretiva. 

Serviços Sub-empreitados: o valor de mercado dos materiais, equipamentos e 

mão de obra especializada para execução dos serviços, com todos os impostos 

(ISS, IPI, ICMS e demais tributos), e as despesas eventuais como embalagem, 

transporte, etc., desconsiderando-se as promoções. 

https://www.caixa.gov.br/poder-publico/modernizacao-gestao/sinapi/referencias-precos-insumos/Paginas/default.aspx
https://www.caixa.gov.br/poder-publico/modernizacao-gestao/sinapi/referencias-precos-insumos/Paginas/default.aspx
https://app.cdhu.sp.gov.br/boletim/login.php
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A composição de custos dos Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) à execução 

dos serviços previstos no Edital 0003/2022 estão contempladas e descritas no 

Anexo III, conforme metodologia de composição apresentada por Acórdão 

2.369/2011 e parâmetros alterados pelo Acórdão 2.622/2013. 

Os custos da prestação de serviços sugeridos pelos proponentes interessados 

no certame deverão respeitar as orientações estabelecidas no edital, com ênfase 

ao Item 4. DA PROPOSTA COMERCIAL, e todos os subitens. 

2. Os custos mensais com consumo de energia, água e esgoto serão de 

responsabilidade da contratada? Caso positivo, como considerar tais custos em nossa 

proposta? 

Resposta: Os custos da prestação de serviços sugeridos pelos proponentes 

interessados no certame deverão respeitar as orientações estabelecidas no 

edital, com ênfase ao Item 4. DA PROPOSTA COMERCIAL, e todos os subitens. 

 
“4.1.2.3 os preços propostos deverão ser expressos, obrigatoriamente, 
em moeda corrente nacional, neles incluídas todas as despesas de 
qualquer natureza tais como frete, embalagens, transportes, seguros, 
ferramentas, equipamentos, impostos, taxas, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, e todos os demais custos necessários ao 
perfeito cumprimento das obrigações objeto desta licitação, conforme as 
especificações e condições constantes deste Edital e seus anexos.” 

 

3. Não encontramos serviços referentes à vigilância da obra na planilha orçamentária, 

incluindo vigias diurnos e noturnos. Entendemos que esses custos, se necessários, 

serão de responsabilidade da CONTRATANTE. Nosso entendimento está correto? 

Resposta: A segurança dos bens, equipamentos e demais elementos que 

envolvam a integral prestação dos serviços do Edital 0003/2022 são de 

responsabilidade da empresa licitante vencedora do certame. 

 

4. Entendemos existir a necessidade de colaboradores em obra que não estão previstos 

nos custos da Equipe de Obra Permanente, como almoxarife e auxiliar de serviços 

gerais. Como considerar estes custos em nossa proposta? 

Resposta: Conforme redação do subitem 4.2.1, a licitante deverá efetuar as 

alterações que julgar necessárias, pois a Planilha será utilizada para subsidiar o 

julgamento quanto à aceitabilidade da proposta, bem como para demonstrar 

possíveis variações de custos/insumos no curso da execução contratual, quando 

de eventuais repactuações ou reequilíbrios de preços, sendo de exclusiva 

responsabilidade da licitante dimensionar e equacionar os componentes do 

preço ofertado, observadas as disposições dos subitens 4.1.2.3. 

 

5. Utilizando a fórmula de cálculo da Composição de Custos da taxa de Benefícios e 

Despesas Indiretas (BDI) da obra e aplicando os valores indicados no mesmo 

documento, o resultado é superior ao informado. Além disso, não foi considerado o 
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percentual equivalente à aliquota de contribuição previdenciária para a construção civil 

(CPRB) no grupo dos Impostos. 

Ainda sobre o BDI, ressaltamos que os parâmetros referencias do Acórdão 2.369/2011 

(indicado na Composição), foram substituídos pelos do Acórdão 2.622/2013, e que os 

percentuais sugeridos não atendem este Acórdão. 

Sendo assim, como considerar essas divergências em nossa proposta? 

Resposta: A composição de custos dos Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) 

à execução dos serviços previstos no Edital 0003/2022 estão contempladas e 

descritas no Anexo III, conforme metodologia de composição apresentada por 

Acórdão 2.369/2011 e parâmetros alterados pelo Acórdão 2.622/2013. 

Os percentuais definidos pelo Anexo III não devem ser entendidos como 

percentual fixo, e sim como premissa referenciada pelo art. 40, inciso X, da Lei 

nº 8.666/93 e Acórdão 2.622/2013. 

O edital de licitação prevê todos os serviços de execução como parcelas que 

compõem o BDI e deixa ao proponente interessado o preenchimento da planilha 

orçamentária com livre estimativa dos respectivos percentuais, desde que 

respeitadas as premissas fixadas no edital. 

Das parcelas que deverão ser incluídas no BDI, considera-se a jurisprudência do 

Tribunal de Contas da União – TCU, a adoção dos seguintes itens: a 

administração central e o lucro; despesas financeiras; seguros, riscos e 

garantias; tributos: ISS, PIS e COFINS. 

 
Figura 1. Metodologia de composição de BDI, Acórdão 2.369/2011. 
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Figura 2. Parâmetros de BDI ajustados por Acórdão 2.622/2013 

6. Entendemos que o item 7.2 da planilha orçamentária corresponde ao tratamento de 

fissuras das alvenarias internas, conforme descrição do serviço. Entretanto, não 

encontramos projeto com mapeamento de danos. Esses projetos existem? Caso 

positivo, solicitamos o encaminhamento às concorrentes. Caso negativo, qual foi o 

critério utilizado para a estimativa do quantitativo apresentado em orçamento? 

Resposta: Em vistoria técnica realizada com os proponentes interessados no 

certame, apresentou-se as rachaduras nas alvenarias internas, computadas no 

item 7.2. 

O item 8, do Memorial Descritivo de restauro, contido na pasta de Restauro, do 

Anexo I deste Edital 0003/2022, ilustra estas e outras patologias da edificação. 

 

7. Entendemos que o item 7.9.3 da planilha orçamentária corresponde a revestimento 

de pastilha de porcelana natural assentado em novas alvenarias, conforme descrição 

do serviço. Porém, nas especificações de projeto, não encontramos esse tipo de 

revestimento. Sendo assim, solicitamos indicação do documento gráfico ou descritivo 

que referencie esse acabamento. 

Resposta: O projeto de arquitetura desenvolvido pelo escritório Arquitetura 

Plena e aprovado nos Conselhos de Preservação não especifica os 

acabamentos de parede às novas áreas molhas. De maneira a seguir um padrão 

existente no Armazém, já restaurado, adotou-se material similar para as áreas 

com contato direto a água, conforme item 7.9.3, do Anexo II. 

 

8. Quais licenças a obra já possui? 

Resposta: A obra contém aprovação dos Conselhos de Preservação municipal 

e estadual, Alvará de Reforma e Declaração de Atividade não Licenciável.  

 

9. Caso ainda haja a necessidade de conseguir alguma licença, os procedimentos para 

a sua obtenção serão de responsabilidade da Contratante ou da Contratada? Os custos 

para a sua obtenção serão de responsabilidade da Contratante ou da Contratada? 

https://www.dropbox.com/s/40ys21wvj0f82kd/ALVARA%20REFORMA%20ESTACAO%20PMT%20PE%20101597-2022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zdnxu4hogqepxix/DOCUMENTO%2001%20-%20DECLARA%C3%87%C3%83O%20MEIO%20AMBIENTE.pdf?dl=0
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Resposta: Todas as licenças não adquiridas, mas necessárias à execução da 

obra prevista no Edital 0003/2022, serão de responsabilidade do responsável 

técnico da proponente vencedora, bem como seus encargos. 

 

10. Entendemos que, em caso de ausência de licença ou alvará que impeça o início das 

atividades, o prazo de obra só iniciará a ser contado a partir da obtenção do documento. 

Nosso entendimento está correto? 

Resposta: Sim. 

 

11. O projeto foi aprovado pelo órgão de Patrimônio competente? 

Resposta: A obra de restauro está aprovada nos Conselhos de Preservação 

municipal e estadual. 

 

12. Os projetos de Elétrica, Hidrossanitário e Bombeiro já estão aprovados nas 

concessionárias? 

Resposta: O habite-se e AVCB do imóvel deverão ser obtidos ao final da 

execução da obra, sob responsabilidade técnica da equipe de execução e os 

encargos financeiros processuais sob responsabilidade do Contratante. 

 

13. Qual é o prazo para aprovação da medição por parte da fiscalização desde a data 

da apresentação dos documentos pela Contratada? 

Resposta: A minuta contratual, item 2.5, esclarece que, a fatura e respectiva 

nota fiscal somente será paga, após o envio do Caderno de Medição realizado 

no mês anterior ao do vencimento da nota fiscal, ficando as partes acordadas 

que tal pagamento se dará no mês subsequente ao envio do relatório, em até 5 

dias úteis da emissão da nota fiscal. 

 

14. Caso a CONTRATADA, por eficiência, venha a adiantar o cronograma, a 

CONTRATANTE pagará os serviços executados mesmo que estes representem valor 

maior que o previsto no cronograma para o período? 

Resposta: Toda e qualquer alteração ao escopo previsto no Edital 0003/2022 

deverá ser apresentada pela proponente interessada e autorizada pela 

Comissão Permanente de Licitação. 

 

15. Apesar de não ter sido mencionado na Minuta Contratual, entendemos que haverá 

a possibilidade de Reajuste de Preços no contrato referente a esta licitação, tendo em 

vista a sua previsão na Lei 8.666/1993. Nosso entendimento está correto? 

Resposta: A possibilidade de reajuste na modalidade contratual por empreitada 

global se dá na hipótese de haver acréscimo / modificação do objeto contratual 

previsto no Edital 0003/2022. Toda e qualquer alteração contratual deverá ser 
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apresentada pela proponente interessada e autorizada pela Comissão 

Permanente de Licitação. 

 

16. Qual será o critério adotado para o reajustamento de preços? A partir de qual data 

o reajuste poderá ser solicitado pela Contratada? 

Resposta: Será passível de análise da Comissão Permanente de Licitação 

serviços de obra que não foram identificados nos materiais técnicos contidos no 

Edital 0003/2022 e vistoria in situ. Toda e qualquer alteração financeira do 

contrato celebrado deverá ser apresentada pela proponente interessada e 

autorizada pela Comissão Permanente de Licitação. 
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Objetivo: CONVITE OBRAS / SERVIÇOS DE ARQUITETURA / ENGENHARIA 

Nº 0003/2022 – Respostas a questionamentos 

 

Prezadas(os) Senhoras(es), seguem perguntas, com suas respectivas repostas, 

feitas por participantes do processo licitatório: 

 

PERGUNTAS E RESPOSTAS 

 

1. Solicito o código e a referência das composições de preços unitários de cada item da 

planilha, exceto as composições próprias que constam na aba “composições”. 

Resposta: A composição de preços dos serviços previstos no Anexo II – Planilha 

de Orçamento, utilizou tabelas de referências públicas para obras em edifícios 

públicos. As tabelas consideraram serviços com desoneração e seguiram o mês 

ao período de lançamento do edital, Setembro/2022. Utilizou-se as planilhas 

Sinapi – https://www.caixa.gov.br/poder-publico/modernizacao-

gestao/sinapi/referencias-precos-insumos/Paginas/default.aspx e a planilha 

CDHU – https://app.cdhu.sp.gov.br/boletim/login.php 

Ao acessar as planilhas, pela descrição dos serviços, acessam-se os códigos. O 

Anexo II, em extensão xls, foi incluído no sítio digital do edital. 
 

2. Na planilha de preço existe uma coluna “Ocorrência”, no item 5.1.7 a ocorrência se 

refere a quantidade de demãos? 

 

 

Resposta: Correto. 

 

3. No item 7.9.3 da planilha de preço, não identificamos este revestimento no projeto de 

restauro. 

 

Resposta: O projeto de arquitetura desenvolvido pelo escritório Arquitetura 

Plena e aprovado nos Conselhos de Preservação não especifica os 

acabamentos de parede às novas áreas molhas. De maneira a seguir um padrão 

existente no Armazém, já restaurado, adotou-se material similar para as áreas 

com contato direto a água, conforme item 7.9.3, do Anexo II. 

 

4. No item 9.2.12 da planilha de preço, não identificamos este rodapé no projeto de 

restauro. 

 

Resposta: A licitante cita o item 9.2.12 como sendo rodapé, porém o 9.2.12 

refere-se a soleira. A soleira segue orientação do projeto aprovado. 

 

5.1.7
Pintura à base de silicato de potássio, conforme tonalidades 

de projeto
m² 869,06 3,00 26,41R$               68.865,81R$            1,79%

7.9.3

Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada 

de 2,5x5 cm, assentado e rejuntado com argamassa colante 

industrializada

m² 75,24 1,00 388,79R$             29.252,56R$            0,76%

9.2.12
Soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 

30 cm, acabamento polido
m 68,61 1,00 171,18R$             11.744,66R$            0,31%

https://www.caixa.gov.br/poder-publico/modernizacao-gestao/sinapi/referencias-precos-insumos/Paginas/default.aspx
https://www.caixa.gov.br/poder-publico/modernizacao-gestao/sinapi/referencias-precos-insumos/Paginas/default.aspx
https://app.cdhu.sp.gov.br/boletim/login.php
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5. No item 6.1.14 da planilha de preço, não identificamos no projeto de restauro 

nenhuma porta com essas medidas. 

 

Resposta: Existem vãos sem folhas, conforme apontamento em vistoria. O item 

considera a reprodução das peças faltantes. 
 

6. No projeto foi identificado as pinturas das fachadas com tinta acrílica, já na planilha 

de preço no item 5.1.7 a pintura será com tinta mineral a base de silicato, qual devemos 

considerar? 

 

 

Resposta: Considerar especificidade de tinta conforme previsão orçamentária. 

6.1.14 Porta macho e fêmea com batente de madeira - 90 x 210 cm und 12,00 1,00 1.573,16R$         18.877,92R$            0,49%

5.1.7
Pintura à base de silicato de potássio, conforme tonalidades 

de projeto
m² 869,06 3,00 26,41R$               68.865,81R$            1,79%


