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DISEC/CENOP LOGÍSTICA BELO HORIZONTE (MG) 
LICITAÇÃO/LICIT10 

BELO HORIZONTE (MG), 24.08.2015 
 
 
 
AOS INTERESSADOS 
 
 
 
Prezados Senhores, 
 
 
CONVITE Nº 2015/7272(7417) - Contratação dos serviços projetados e especificados, 
no regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL (MATERIAL E MÃO-DE-OBRA), 
incluindo todo o necessário para execução de verificação de orçamento e medição de 
obra para comprovação da conformidade dos orçamentos, cronogramas, projetos e 
quantitativos e sua compatibilidade com a obra a ser executada em Nova Lima(MG) - 
Repassamos resposta a consulta efetuada por empresa participante da licitação em 
epígrafe, para seu conhecimento: 
 
PERGUNTA n.º 01: Referente ao sub-item 1.3.1 do edital solicitamos agendamento de 
visita técnica ao local da obra. 
 
RESP.: Não há obrigatoriedade na verificação preliminar do local da realização do 
serviço objeto do certame devido às características do objeto. Entretanto, cabe a 
verificação dos documentos que compõem a presente licitação; 
 
PERGUNTA n.º 02: Referente ao mesmo item solicitamos envio dos projetos, detalhes 
das especificações e demais documentos técnicos fornecidos pelo banco para 
execução da obra  ou serviço para análise prévia. 
 
RESP.: Trata-se de serviço de verificação de orçamentos e vistoria para medição de 
obra com objetivo de comprovação da conformidade e compatibilidade dos 
orçamentos, cronogramas, projetos e quantitativos de obra financiada pelo Banco. 
Sendo assim não há projetos a serem avaliados para a formulação de propostas no 
certame, ressaltamos que as especificações e condições técnicas foram 
disponibilizadas no edital.  
 
PERGUNTA n.º 03: Há um modelo de recibo a ser enviado para o BB para participar 
deste convite? 
 
RESP.: Trata-se de licitação pública e todos os interessados podem participar desde 
que atendam os requisitos e condições do edital. É disponibilizado aos interessados 
recibo para retirada do Edital, entretanto não é obrigatória sua remessa ao Banco 
como condição de participação no certame.  
 
PERGUNTA n.º 04: Os originais para autenticação dos xerox simples que serão 
autenticados pelo responsável pelo convite devem ser enviados no envelope numero 1 
- documentos ou em separados sendo entregues no momento oportuno? 
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RESP.: É permitido que a Comissão e/ou Responsável do Convite façam as devidas 
autenticações de cópias simples, desde que seja apresentados os originais no ato da 
sessão. Os documentos originais a serem autenticados devem ser apresentados fora 
dos envelopes.  
 
PERGUNTA n.° 05: O cálculo somente contabiliza valo res de horas técnicas do 
engenheiro e deslocamentos; não identificamos no referido cálculo os seguintes 
valores para execução dos serviços: 
 
a) BDI não consta no cálculo : impostos incidentes sobre a nota fiscal que será 
apresentada e lucro; 
b) BDI não consta no cálculo : custos operacionais do escritório 
(administração central);   
c) custos das horas referentes a auxiliares, estagiários e demais;  
d) custos referentes as plotagens dos projetos; 
e) custos referentes a materiais para impressão dos documentos a serem entregues; 
 
Gostaríamos de esclarecer onde foram contabilizados estes gastos/custos para 
aferição do valor da referida licitação. Sendo que o mesmo é o valor máximo para 
elaboração de proposta 
 
RESP: Todos os custos foram incluídos no valor estimado da licitação, conforme 
planilhas estimativas.  
 
PERGUNTA n.° 06: Referente a verificação do orçamen to, no que diz respeito aos 
seguintes projetos complementares: 
 

Ar condicionado e exaustão mecânica 

Instalações elétricas; 

Instalações hidráulicas; 

Automação; 

Incêndio. 

Favor esclarecer se a verificação do orçamento será realizada através das 
quantidades constantes nas listas de materiais, fornecidas pelos projetistas, sem 
levantamento de quantitativos. 

 

RESP: A verificação de orçamentos deverá ser feita para cada item através dos 
quantitativos e preços unitários. A medição ocorrerá para cada item através dos 
quantitativos executados. 

 

PERGUNTA n.° 07: A disponibilização dos projetos ex ecutivos; 

 

RESP: Prejudicado. Veja resposta da pergunta 02; 
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PERGUNTA n.° 08: A conferência/medição dos serviços  serão no item quantitativo? 
Podemos considerar que as CPU´s estão concluídas? 

 

RESP: A verificação de orçamentos deverá ser feita para cada item através dos 
quantitativos e preços unitários. A medição ocorrerá para cada item através dos 
quantitativos executados. 

 

PERGUNTA n.° 09: No anexo 1 descreve as etapas de v erificação, sendo a 1ª já 
concluída e a 2ª, 3ª e 4ª verificação a realizar. O prazo estabelecido para cada 
atividade desta verificação é de 30 dias, mas sabemos que para se realizar uma 
verificação completa, incluindo a análise de preço Junto ao mercado leva-se mais 
tempo. Pergunto: Este prazo pode ser estendido, com justificativa técnica? 

 

RESP: Todos os prazos foram preestabelecidos no certame, não sendo possível sua 
alteração.  

 

PERGUNTA n.° 10: Há quantidade de horas fixas para atendimento na verificação in 
loco do empreendimento? 

 

RESP: A quantidade de horas constante no orçamento que acompanha o edital 
refere-se a cada etapa como um todo, seja de verificação ou de medição (por 
acionamento). 

 
 
 

BANCO DO BRASIL S.A. 
DISEC/CENOP LOGÍSTICA BELO HORIZONTE/LICITAÇÃO (MG) 

 
 
 
 
 

Max William Nunes da Silva Castro 
Responsável pelo Convite 


