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CONCORRÊNCIA nº 013/2018 

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Realização do Gerenciamento das Atividades de 

Engenharia e Serviço Social do Programa  de Urbanização Integrada na Bácia do Rio Camaçarí – Fase 2, 

Integrante do Programa de Saneamento Integrado do Ministério das Cidades – PAC 2 

  

          UMA  PRETENSA  LICITANTE   QUESTIONOU   QUE   

  

Servimo-nos do presente para emitir parecer técnico em resposta ao pedido de esclarecimento nº 10  por uma Pretensa Licitante 

– que  já  está  disponibilizado Portal de Compras do Municipio, assim: 

 

No tocante ao aspecto técnico do pedido de esclarecimento ora encaminhado temos o seguinte posicionamento: 

1. Dentre as “Condições de Pagamento” apresentadas por meio do item 8 do Termo de Referência, está claro que os serviços de 

Gerenciamento realizados e medidos somente poderão ser pagos se tiver havido avanço financeiro equivalente por parte das 

obras: 

“Os pagamentos à empresa serão feitos através de Boletins de 

Medição mensais. Os valores mensais dos Boletins de Medição 

serão pagos proporcionalmente à execução financeira das obras” 

(grifo nosso). 

1.1. Caso o início das Obras ocorra após o início do Serviço de Gerenciamento, todos os serviços realizados pela Gerenciadora 

neste período serão medidos, porém não serão pagos. Nosso entendimento está correto? 

Resposta 1.1: Independente do início, todos os serviços efetivamente prestados e pré-aprovados pela fiscalização serão 

devidamente medidos e pagos conforme o avanço financeiro das obras. 

 

1.2. Em caso afirmativo, após 30 dias do início das Obras, quando houver serviço de obra executado e passível de medição, as 

medições de Gerenciamento acumuladas (e não pagas) serão somadas e quitadas (até o limite percentual do avanço das Obras na 

primeira medição). Nosso entendimento está correto? 

Resposta 1.2: Sim, está correto o entendimento. 

 

1.3. É possível disponibilizar o Cronograma de Execução das Obras, para que os Licitantes possam avaliar o possível risco 

inerente à defasagem entre o início do serviço de Gerenciamento e o primeiro recebimento? 

Resposta 1.3: Sim, segue anexo. 

 

2. Novamente em relação ao item 8 do Termo de Referência, está escrito que será retido um saldo contratual de 10% ao final do 

serviço de Gerenciamento, como garantia do acompanhamento das Obras e do Trabalho Técnico-Social até o final da execução 

destes serviços, conforme o texto a seguir: 

“Independente do percentual financeiro executado das obras, será retido um percentual de 10% (dez por cento), que 

visa garantir a finalização da execução das obras, bem como do gerenciamento das atividades do Projeto Técnico 

Social previsto para o período pós obra. Somente após a conclusão total das obras e do Projeto Técnico Social, será 

liberada a parcela retida” (grifo nosso). 

 

2.1. Caso a Obra ou o Trabalho Técnico-Social se estenda além dos 30 meses do prazo contratual da Gerenciadora, o Contrato de 

Gerenciamento será automaticamente reprogramado, de forma que a Gerenciadora possa dar continuidade ao encerramento 

destes serviços, garantindo o recebimento integral do saldo retido? 

Resposta 2.1: Sim, é de interesse da administração  pública  manter o contrato de gerenciamento ativo durante todas as etapas de 

obras e projeto social. O saldo retido constitui teto para pagamento e será liquidado conforme os itens efetivamente 

medidos e aprovados pela fiscalização. 

 

2.2. Em caso negativo, o saldo retido será pago à Gerenciadora imediatamente ao final do contrato, tendo em vista que foram 

executados os 30 meses de serviço, independentemente da situação em que se encontrará a Obra ou o Trabalho Técnico-Social? 

Resposta 2.2: Não se aplica. Vide resposta 2.1. 
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2.3. Em caso negativo, como a Gerenciadora poderá acompanhar a finalização das Obras e do Trabalho Técnico-Social para 

receber o saldo retido, se o Contrato de Gerenciamento foi concluído e sua equipe foi desmobilizada? 

Resposta 2.3: Vide resposta 2.1. 

 

3. Ainda em relação ao item 8 dos Termos de Referência, o texto afirma que: 

 “Caso tenha sido dado início a construção de alguma das etapas, antes da emissão da ordem de serviço do 

gerenciamento, o valor total previsto no contrato, para efeito de cálculo do “% passível de pagamento no mês”, será 

aquele referente ao saldo contratual da obra” (grifo nosso). 

Neste caso, é preciso considerar o cenário onde o “saldo remanescente” pode não ser suficiente para justificar o valor do contrato 

de Gerenciamento. Sendo assim, questionamos: 

 

3.1. Caso as Obras tenham sido iniciadas com antecedência suficiente para que o “Saldo Contratual da Obra” se torne 

consideravelmente baixo no momento da emissão da primeira Ordem de Serviço do Gerenciamento, a totalidade do Valor 

Contratual do Serviço de Gerenciamento ficará comprometida, tendo em vista a correlação percentual que deve ser mantida ente 

o Valor do Gerenciamento e o VI - Valor de Investimento perante a Caixa Econômica Federal? 

Resposta 3.1: Improcedente. Apesar de não ter ficado claro o que seria saldo consideravelmente baixo, trata-se de hipótese 

extremamente remota, tendo em vista que a administração pública tem interesse em conduzir as obras e o projeto 

social em conjunto a empresa gerenciadora 
 

O valor contratual do gerenciamento não ficará prejudicado, vide parágrafo abaixo do item 8. 
 

“Caso tenha sido dado início a construção de alguma das etapas, antes da emissão da ordem de serviço do gerenciamento, o valor 

total previsto no contrato, para efeito de cálculo do “% passível de pagamento no mês”, será aquele referente ao saldo contratual 

da obra.” 

 

4. Segundo o item 12.1 dos Termos de Referência, todos os esforços empenhados na Etapa de Planejamento deverão ser 

realizados antes do início das obras, conforme o texto a seguir: 

“Entende-se por Planejamento as ações da etapa inicial dos serviços que visa a coleta, consistência, processamento, 

análise e interpretação dos elementos do programa fornecidos e a serem elaborados, além de planejamento alternativo 

para o acompanhamento e Gerenciamento das obras. Esta etapa deve preceder o início das obras” (grifo nosso). 

Em contrapartida, no item 8 dos mesmos Termos está claro que os serviços de Gerenciamento realizados 

no período somente poderão ser pagos se tiver havido execução financeira das obras: 

“Os pagamentos à empresa serão feitos através de Boletins de Medição mensais. Os valores mensais dos Boletins de 

Medição serão pagos proporcionalmente à execução financeira das obras” (grifo nosso). 

Neste caso, estamos entendendo que: 
 

4.1. Todas as despesas realizadas durante a Etapa de Planejamento serão medidas, mas não poderão ser pagas até que a obra se 

inicie e acumule serviços passíveis de medição. Nosso entendimento está correto? 

Resposta 4.1: Sim, está correto o entendimento. 
 

4.2. Caso as Obras não se iniciem e sejam canceladas por motivo de natureza superveniente e fora do poder de controle da 

Gerenciadora, os Serviços de Gerenciamento já realizados e aprovados pela Fiscalização serão pagos? 

Resposta 4.2: Sim. 

 

5. Conforme o item 12.1.2 dos Termos de Referência, caso ocorra a necessidade de alteração do Projeto – seja por falha e/ou 

omissão da empresa contratada para elaboração do mesmo, seja por impedimento de natureza fundiária/social, seja por causa de 

uma interferência intransponível, seja pela inviabilidade de utilização de alguma jazida – a Gerenciadora deverá solicitar tais 

alterações; deverá, ainda, apresentar composição de preços unitários dos itens de serviço não previstos para submeter à aprovação 

da Assessoria Jurídica da Contratante, para que esta possa, posteriormente, conduzir a alteração contratual junto ao Órgão 

Financiador; e deverá também orientar a suspenção da execução das obras até que todos os trâmites processuais e burocráticos 

sejam equalizados, para que esta possa ser retomada. Em contrapartida, no item 8 dos mesmos Termos está claro que os serviços 

de Gerenciamento realizados no período somente poderão ser pagos se tiver havido execução financeira das obras. 
 

Neste caso, estamos entendendo que: 

 

5.1. Todos os custos e despesas realizadas durante o período de Revisão/alteração do Projeto e Reprogramação dos Contratos de 

Gerenciamento e de Obra serão medidos, mas não poderão ser pagos até que a obra seja retomada e acumule serviços passíveis 

de medição. Nosso entendimento está correto? 

Resposta 5.1: Sim, está correto o entendimento. 
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6. O item 12.1.3 dos Termos de Referência determina que: 

“Deverá ser elaborado um Plano Estratégico como melhor meio para definir as inter-relações das tarefas delegadas à 

construção de obras, contemplando os principais itens envolvidos neste tipo de atividade. Este plano deverá aglutinar 

as pequenas tarefas  análogas, em outras mais amplas, a fim de torná-los mais simples e mais compreensível” (grifo 

nosso). 

No entanto, este documento não figura entre os Produtos apresentados no item 12.3 RELATÓRIOS, onde constam: 

 a) Plano de Trabalho Revisado; b) Cadastro Técnico da Obra “as built”; c) Relatórios Gerenciais; d) Relatórios Técnicos e;  e) Relatório Final. 

Neste caso, estamos entendendo que: 
 

6.1. O Plano Estratégico é um produto a parte dos supracitados, que será elaborado antes do início de cada obra. Nosso 

entendimento está correto? 

Resposta 6.1: Pode ser inserido no Relatório Gerencial. 

 

7. Ainda no item 12.1.3 dos Termos de Referência, mais especificamente no trecho em que são apresentadas as funções dos 

Técnicos de nível superior, o texto menciona a figura de um “Supervisor”, responsável pela aprovação e emissão das notas de 

serviços:  

“Edição das notas de serviços que serão encaminhadas para aprovação e emissão pelo Supervisor” (grifo nosso). 
 

7.1. Estamos entendendo que este “Supervisor” é um Fiscal empossado pela Prefeitura para exercer tal 

Resposta 7.1: Sim, está correto o entendimento. 

 
8. Ainda no item 12.1.3 dos Termos de Referência, o texto apresenta as funções do Laboratorista da Gerenciadora, conforme o 

trecho extraído a seguir: 
“Laboratorista É o elemento que executará os ensaios aleatórios de sua parte mais sofisticada, relativas aos ensaios feitos no laboratório central e 
coordenará os trabalhos executados pelo Laboratorista Auxiliar e operários. É encarregado de zelar pela manutenção e verificação periódica dos 

equipamentos. O laboratorista será o responsável direto pela fidelidade dos resultados dos ensaios fornecidos. 
 

Terá a seu encargo as tarefas a seguir enumeradas: 

 Execução de ensaios de laboratórios indicados pela Gerenciamento, em locais onde surgirem resultados anômalos. 

 Execução dos ensaios com periodicidade aleatória para o controle tecnológico das obras; 

 Execução dos ensaios para aprovação dos traços propostos pela CONTRATADA para Construção; 

 Informação aos Técnicos NU sobre quaisquer anomalias verificadas no resultado comparativo dos ensaios; 

 Manutenção de arquivos dos resultados dos ensaios realizados; 

 Expedição mensal à Gerenciamento do resumo dos ensaios”. 

No entanto, os custos de mão-de-obra com este profissional não foram previstos no Grupo A da planilha  orçamentária que 

compõe os documentos licitatórios. Sendo assim, estamos entendendo que: 
 

8.1. As despesas para a manutenção deste profissional (Laboratorista) estão inseridas no Grupo B, na composição do preço 

unitário das despesas diretas de mobilização dos laboratórios de solos, betume e concreto. Nosso entendimento está correto? 

Resposta 8.1: Não, não está correto o entendimento. Os custos da mão-de-obra mencionados para realização do controle técnico 

dos serviços estão previstos no item de profissional nível T2, conforme planilha de orçamento referencial. 
 

9. No item 12.2.1 dos Termos de Referência, mais especificamente no trecho em que são apresentadas as demandas a respeito do 

Controle e Acompanhamento dos Processos Construtivos, o texto menciona a figura de uma “Consultoria Geotécnica”, 

responsável por uma série de definições junto à Gerenciadora: 
 “Definição, em conjunto com a consultoria geotécnica, em função das características geológicas dos solos a 

serem escavados, obtidas pelas sondagens, de volumes de escavação a serem reaproveitados e volumes de 
escavação a serem descartados para bota-fora; 

 Definição, em conjunto com a consultoria geotécnica, de áreas de estoque de materiais escavados a serem 
reaproveitados nos reaterros de valas;  

 Definição, em conjunto com a consultoria geotécnica, dos volumes de aterros com materiais de jazidas a serem 

utilizados nos diversos serviços de reaterro de valas e aterros; 

 Estudo, em conjunto com a consultoria geotécnica, das características do sub-solo para definição dos parâmetros 

de escavação de valas e formação de taludes, como inclinação, ângulo do talude de corte, largura, profundidade, 

marcação topográfica de cortes, distancia horizontal do off set esquerdo e direito” (grifo nosso). 
 

9.1. Estamos entendendo que esta “Consultoria Geotécnica” é um serviço a ser contratado pela Prefeitura, que não faz parte do 

escopo deste processo licitatório. Nosso entendimento está correto? 

Resposta 9.1: Sim, está correto o entendimento. 
 

10. No item 12.2.5 dos Termos de Referência, mais especificamente no trecho em que são apresentadas as demandas a respeito 

do Controle e Acompanhamento da Garantia Ambiental, o texto menciona a existência de um “PRAD” que orientará a execução 

destas atividades: 

 “Promoção de meios  para garantir a atuação da Comissão Técnica de Garantia Ambiental da CONTRATANTE, respaldada pelo 

Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, elaborado previamente (antes do início das obras) para o Empreendimento, orientações 

constantes dos Estudos e Relatórios de Impacto Ambiental para a conservação ambiental e medidas e procedimentos ambientais 

constantes no documento de especificações das obras de implantação; 
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 Promoção de meios para garantir a recuperação ambiental de espaços ou sítios degradados pela ação da CONTRATADA para 

construção, não previstos no Plano de Recuperação de Áreas Degradada” (grifo nosso). 

10.1. Estamos entendendo que o “PRAD” é um produto a ser contratado pela Prefeitura, que não faz parte do escopo deste 

processo licitatório. Nosso entendimento está correto? 

Resposta 10.1: Não, o PRAD deverá ser desenvolvido pela equipe da Gerenciadora. 

 

11. Conforme o item 12.3.1 dos Termos de Referência: 

“A CONTRATANTE fará análise e posicionamento formal e definitivo do conteúdo dos Relatórios do Controle e 

Acompanhamento. 

O pagamento das atividades, previstas para serem saldadas a partir de cada relatório, está condicionado à aprovação 

destes” (grifo nosso). 

Sendo assim, questiona-se: 

11.1. Qual é o prazo previsto para a Contratante fazer a análise e se posicionar sobre o conteúdo dos Relatórios? 

Resposta 11.1: 10 dias corridos. 

 

12. Na Planilha Orçamentária que compõe a documentação da referida Licitação estão previstas despesas laboratoriais mensais 

ao longo de 24 meses de serviço de Gerenciamento, no entanto, sabe-se que a demanda por pesquisas laboratoriais não é mensal, 

podendo ocorrer alta demanda em um curto período, enquanto no período seguinte, pode não haver nenhuma demanda. 
 

Neste caso, surgiram as seguintes dúvidas: 
 

12.1. Caso a demanda por serviços laboratoriais, em um mês qualquer, seja maior do que o montante programado para aquele 

mês, será possível medir e receber por todo o valor realizado? 

Resposta 12.1: Todos os serviços demandados no mês, serão devidamente medidos e pagos dentro do limite estabelecido no 

Item 8 do Termo de Referência. 
 

12.2. Se não houver demanda laboratorial em um mês qualquer, como será medida a despesa com o laboratorista mobilizado 

durante o período? 

Resposta 12.2: Serão medidos apenas os serviços efetivamente prestados. 

 

13. Considerando que a data-base do Orçamento Referencial é Agosto/2017 e que a Minuta de Contrato (que compõe este 

processo licitatório) é omissa em relação às “Cláusulas de Reajuste”, estamos entendendo que o procedimento para promover o 

reajuste dos preços unitários da Planilha Orçamentária de Gerenciamento seguirá as determinações da Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993. Nosso entendimento está correto? 

Resposta 13.1: Sim. 

 

Camaçari, 27 de março de 2019. 

 

Comissão Permanente de Licitação – Compel 

Manoel  Alves  Carneiro 

Presidente exercício 

 


