
ITEM DESCRIÇÃO RESPOSTA

1
Admissibilidade de consórcio.

Não será permitido consórcio. Art 33 lei 8666/93 faculta 

a sua admissibilidade.

2
Dúvidas orçamag.

Deverá ser consultado o suporte: orcamag@gmail.com 

ou tel 30713013.

3
Atestados critérios de pontuação.

Poderão ser somados atestados de serviços 

concomitantes. Gerenciamento de obras hospitalares 

terão pontuação diferenciada, conforme previsto no 

4

Termo de compromisso de sigilo de informações 

.
Será apresentada declaração de que será entregue o 

termo (ANEXO VI) por ocasião do contrato.

5

Questionamento valor K4= 1,0947 obtem 1,1662.

Considerado PIS e COFINS respectivamente de 0,65% e 

3,0%, considerando os percentuais correspondentes ao 

regime de incidência cumulativa, alíquotas estas das 

empresas que apuram o IRPJ atraves do lucro presumido.

6

6.2.3 Pontuação profissional - pontuação de 

arquiteto.

O profissional de arquitetura poderá participar desde que 

seja comprovada sua capacitação por meio de acervo 

tecnico.

7

Fator K e BDI - questionamentos.

O percentual BDI 20,41% (anexo XX) não incide sobre os 

serviços de consultoria. Os valores foram obtidos por 

meio dos fatores K.

8
14.27 Utilizar mão de obra do sist prisional.

 Deverá ser apresentada justificativa para não utilização 

de mão de obra prisional.

9

14.37 Custos de ensaios para retomada de obras 

a cargo do Iopes. Caso necessário, serão objeto de contrato específico.

10

18.2 Documentação para liberação de 

pagamento da fatura quando diretor, sócio, etc.

A comprovação de vínculo poderá ser feita mediante 

apresentação de cópia do contrato social da empresa 

(diretor) ou contrato de prestação de serviço 

(profissional contratado).

12

9.3.51 Encargos de INSS são devidos ? Qual 

alíquota? Não será descontado INSS.

13

19.1.1 Reajuste salários dos profissionais - 

reajuste oficial.

Será aplicado o índice oficial conforme previsto. 

Situações especificas serão analisadas quando 

necessário.

14
Prazo previsto obras  a) HEUE; b) HGCariacica.

O prazo estimado é de 24 meses para o HEUE e 36 meses 

para o Hospital Geral de Cariacica.

15

4.2.1 Contrato - manter 2 coodenadores prever 

aditivo?

Será previsto somente 1 coordenador geral que deverá 

estar disponível para administrar os dois 

empreendimentos. 

16

Atribuições não incluídas na planilha- aditivos. .Todos os serviços descritos no escopo do TR deverão ser 

incluídos nos itens da planilha orçamentária

17

6.4.7 B Hab técnica - necessário apresentar 

atestados de capacitação técnica do coordenador 

e demais profissionais ?

Sim. Deverão ser apresentados os atestados para 

pontuação dos profissionais.
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18

6.4.7 B hHb técnica - necessário apresentar cert 

CREA/CAU, para comprovar vínculo e declaração 

de participação (Anexo XXIV) de todos ?

Sim. Deverá ser apresentada certidão CREA/CAU, 

comprovação de vínculo e declaração de participação 

permanente de todos os profissionais.

19
Carga horária dos fiscais?

Considerar conforme previsto na planilha orçamentária. 

Ex. fiscais residentes 8 horas diárias.

20

6.3.4 b) e d) Preenchimento das planilhas de 

preços 
Em ambos os casos os valores das planilhas não poderão 

estar acima dos valores de referência do Iopes.

21

K4 alíquotas de PIS e COFINS.

Considerado PIS e COFINS respectivamente de 0,65% e 

3,0%, considerando os percentuais correspondentes ao 

regime de incidência cumulativa, alíquotas estas das 

empresas que apuram o IRPJ atraves do lucro presumido.

22

K1 encargos sociais (alimentação, ass médica, 

vale transporte e seg vida).

Os itens da planilha orçamentária deverão contemplar 

todos os custos diretos, indiretos, encargos, impostos, 

lucros, administração e outros.

23 Modelo de cronograma. Encaminhado modelo.

24 Modelo para alterar o K3. K3 possui percentual único = 10%.

25

Item 3.4 / item 3.5 subcontratação. Não serão admitidas subcontratações. Os profissionais 

deverão comprovar vínculo com a empresa.

26
Indenização do contrato em caso de paralisação.

Não esta prevista indenização.

27

Escritório de empresa de fora poderá ser 

implementado no canteiro de obras? Sim. 

28

Alteração do critério de classificação final 

atribuindo maior peso a proposta técnica.

Não. O critério de classificação previsto no edital será 

mantido.


