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Curitiba (PR), 15 de janeiro de 2016. 
 

 
ESCLARECIMENTO N.º 04 

 
 
CONCORRÊNCIA 2015/10780 (7419) - Registro de preços para futuras contratações 
referentes à execução de obras diversas, reformas e serviços de engenharia, 
incluindo instalação e relocalização, em dependências do Banco do Brasil S/A nos 
Estados do PARÁ e AMAPÁ, dividido em 08 (oito) lotes. 
 
Atendendo ao pedido de esclarecimentos de empresa interessada, informamos a seguir, 
os questionamentos efetuados e os esclarecimentos pertinentes: 
 
Questionamentos:  
 
1) Para a concorrência 10780 as empresas participantes irão elaborar proposta para os 
08 lotes baseados em uma mesma  planilha,  cujo preço base é de R$ 6.114.400,20, 
correto? Ou seja, para todos os lotes valerão os mesmos itens e quantitativos? 
 
2) A respeito da mão de obra para engenheiro 8hs semanais + mestre de obras  (R$ 
277,89 d/d)  ítem 2.1  e engenheiro 20hs semanais +mestre de obras (439.34) ítem 2.2 
levando-se em consideração que o salário de um engenheiro equivale a 08 salários 
mínimos atuando na área de  sua residência e quando fora desta área o mesmo é 
acrescido de 30% mais encargos o que vale consequentemente para o mestre de obras, 
tomando-se por base 8*R$ 880,00= R$ 7.104,00  enquanto o mestre por tabela de 
sindicato R$ 1.397,73 , o que soma um total de R$ 8.501,73 quando acrescido de 
encargos aproximadamente R$17.853,63 quando ocorrer intervenção fora da área da 
empresa acréscimo de 30% R$ 23.209,72 mais 25% de bdi R$ 29.012,00 dividindo-se por 
40 horas semanais a hora para esse ítem deveria ser no mínimo de R$ 725,30 COMO SE 
ATINGIU O VALOR DE R$ 439,34? 
 
3) Quando uma equipe se desloca para realizar qualquer tipo de serviço fora da base da 
empresa torna-se necessário alimentação e deslocamento. O Pará devido as suas 
peculiaridades torna tal deslocamento muito dificultoso, existem lugares onde só 
conseguimos atingir por deslocamento aéreo,  outros através de barco, esta ata não 
contempla estes ítens? 
 
 
Esclarecimentos:   
 
1) Sim. O orçamento detalhado a ser incluído na proposta de cada lote deve ser feito com 
base na planilha "Modelo de Orçamento Detalhado" conforme anexo 07 do Edital. Cada 
proposta deve ser encaminhada em um envelope. O valor estimado para cada lote é de 
R$ 6.114.400,20, conforme anexo 06 do Edital. Devem ser considerados para todos os 
lotes os mesmos itens e quantitativos. 
 
2 e 3) Os valores de mão de obra foram baseados no relatório Sinapi - Belém, aplicando-
se os encargos sociais desonerados mais os encargos complementares. Como os 



acionamentos das reformas do Banco do Brasil são feitos com base na quantidade de 
horas semanais que o engenheiro permanece na obra, considera-se apenas as horas 
demandadas nos itens 2.1. e 2.2, não sendo exigido um profissional exclusivo para as 
atividades no Banco. 
 
Não há referência sobre cidades base para os lotes estabelecidos e sim regiões de 
abrangência. 
 
As obras e serviços de engenharia do Banco são normalmente de caráter padronizado 
(por exemplo: reformas para adequação de leiaute, conservação predial, adequações 
para acessibilidade) e envolvem pouca complexidade. Assim, estes serviços podem ser 
contratados de forma adequada utilizando a própria mão de obra local, sem necessidade 
de envolver deslocamentos de pessoas de grandes centros, bem como, alojamento ou 
custos com hospedagem ou deslocamentos que envolveriam mobilização e 
desmobilização. Apesar disto, o Banco, em seu orçamento, contempla nos itens 2.4 e 2.5 
mobilização e desmobilização de pessoas e materiais, conforme o porte da obra 
considerado, observando as características próprias da região. 
 
Quanto à estadia, o orçamento prevê no item 2.3 locação de residência incluindo todos os 
custos decorrentes. Estes itens serão acionados conforme a necessidade do serviço, a 
critério do contratante, seguindo o determinado no Caderno de Especificações. 
               
Os custos relativos à alimentação fazem parte dos Encargos Sociais Complementares, 
calculado conforme dados da Convenção Coletiva de Trabalho Sinduscon-PA - 2014/2015 
e conforme dados do Dieese de 05/2015. 
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