
Comissao Permanente de Licitacao da Bhtrans <bhtrans.cpl@pbh.gov.br>

ENC: esclarecimentos edital Bhtrans

Construtora Alvarenga Santos <construtora@alvarengasantos.com.br> 14 de setembro de 2020 09:39
Para: CPL - Comissão Permanente de Licitação da BHTRANS <bhtrans.cpl@pbh.gov.br>

À

CPL- Comissão Permanente de Licitação da BHTRANS

Assunto: PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2020 – PROCESSO ADMIN. Nº 01.054.421/20-77

 

 

 

Ref.: Pedido de esclarecimentos

 

 

Prezada Sra. Pregoeira,

 

CONSTRUTORA ALVARENGA SANTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº
26.099.119/0001-57, com sede à Rua Desembargador Teófilo, nº 89, Caiçara, Belo Horizonte, MG, CEP 31.230-090,
neste ato representada na forma dos seus atos constitutivos, vem, respeitosamente, em atenção ao disposto no item
7.1 do edital de licitação pertinente ao pregão eletrônico em epígrafe, vem, respeitosamente, solicitar
ESCLARECIMENTOS com efeitos modificativos, pelos fundamentos expostos abaixo:

 

Os questionamentos ora realizados se referem aos preços utilizados nas planilhas constantes no Anexo V –
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS, QUANTITATIVOS, PREÇOS E BDI MÁXIMOS; e Anexo VI – COMPOSIÇÃO DOS
PREÇOS UNITÁRIOS.

 

Esclarecimento nº. 01:

 

Item nº. 21 .03.03: Meio Fio de concreto FCK 18MPA –Tipo A (12 x 16,70 x 35) cm

 

Justificativa: O preço adotado como referência de custo para o subitem nº 76.10.06 (Anexo VI), “Meio fio tipo
A”, equivalente ao valor de R$ 12,50 por/metro, está equivocado e em desacordo com o atualmente
praticado pelo mercado. O valor de R$ 12,50 (doze reais e cinquenta centavos) considerado, base
Junho/2020, na verdade se refere à peça de 0,80m. Sendo assim, o valor correto para a peça de 1,00m
deverá ser de R$ 15,63 (quinze reais e sessenta e três centavos), vide notas fiscais anexas . Sendo assim, é
necessário que esta Comissão de Licitação providencie os esclarecimentos necessários para retificar os
valores de referência deste item.

 

Esclarecimento nº 02:

 

Item nº 21.03.04: Meio Fio de concreto FCK 18 MPA – Tipo B ( 12 x 18 x 45 ) cm

https://www.google.com/maps/search/Rua+Desembargador+Te%C3%B3filo,+n%C2%BA+89,+Cai%C3%A7ara,+Belo+Horizonte,+MG?entry=gmail&source=g


 

Justificativa: O preço adotado como referência de custo para o subitem 76.10.08 (Anexo VI), “Meio fio tipo
B”, equivalente ao valor R$ 12,50 por/metro, mostra-se incorreto pelos mesmos motivos do “Esclarecimento
nº. 01” acima. Ademais, o preço de mercado correto da peça de 0,80m para a base de Junho/2020 , é de R$
17,00 (dezessete reais) , elevando necessariamente o preço do metro para R$ 21,25 (vinte e um reais e
vinte e cinco centavos). Sendo assim, é necessário que esta Comissão de Licitação providencie os
esclarecimentos necessários para retificar os valores de referência deste item.

 

Esclarecimento nº 03:

 

Item nº. 03.25.01: Transporte de material de qualquer natureza em caçamba – VG

 

Justificativa: O preço adotado como referência de custo para o subitem 83.30.20, “Transporte em caçamba
(5m³)”, equivalente ao valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), se encontra defasado, distante à
realidade de mercado. Considerando a base Junho/2020, o preço correto é de R$ 220,00 (duzentos e vinte
reais). Sendo assim, é necessário que esta Comissão de Licitação providencie os esclarecimentos
necessários para retificar os valores de referência deste item.

 

Esclarecimento nº 04:

 

Item nº 62.01.05: CIMENTO PORTLAND COMUM Cp3-40 SACO 50kg;

 

Justificativa: O valor considerado pelo Anexo VI para o item acima (R$ 0,30/kg), não reflete a realidade da
data base Junho/2020, vide notas fiscais anexas, de R$ 0,34/kg, tampouco o atual valor do referido insumo,
R$ 0,43, vide notas fiscais anexas . Dada a importância do referido item para diversos outros itens constante
no Anexo V, a citada defasagem entre o preço considerado e o efetivamente praticado pelo mercado gera
distorção insustentável. Sendo assim, é necessário que esta Comissão de Licitação providencie os
esclarecimentos necessários para retificar os valores de referência deste insumo que impacta em diversos
itens .

 

Ressalta-se que os esclarecimentos supracitados são essenciais para a efetiva continuidade do certame,
especialmente se considerado o disposto na alínea l), do item 16.1.2 do edital, vejamos:

 

16.1.2 – Serão desclassificadas as propostas que:

(...)

l) apresentem os preços unitários de cada item acima dos preços unitários máximos previstos no Anexo V –
Planilha dos Serviços, Quantitativos Preços e BDI Máximos;

 

A não realização dos referidos ajustes provocará a apresentação de propostas inexequíveis, não condizentes com a
atual realidade do mercado de insumos para construção civil, e a consequente imprestabilidade do certame.

 

Sendo assim, serve a presente para, nos termos do item 7.1.1 do Edital, REQUERER a esta ilma. Pregoeira que se
digne a prestar os esclarecimentos suscitados acima, com efeito modificativo, eliminando as distorções
apresentadas, máculas sanáveis presentes no instrumento convocatório, porém, que podem prejudicar a
continuidade do certame.

 

Termos em que,



Pede e espera deferimento.

 

Belo Horizonte ,14 de setembro de 2020.

 

 

 

CONSTRUTORA ALVARENGA SANTOS LTDA.

CNPJ Nº 26.099.119/0001-57
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Comissao Permanente de Licitacao da Bhtrans <bhtrans.cpl@pbh.gov.br>

ENC: esclarecimentos edital Bhtrans

CPL - Comissão Permanente de Licitação da BHTRANS <bhtrans.cpl@pbh.gov.br> 15 de setembro de 2020 13:40
Para: Construtora Alvarenga Santos <construtora@alvarengasantos.com.br>
Cco: Mariana Ferreira da Silva <marianafs@pbh.gov.br>

REF.: Pregão Eletrônico nº 08/2020 - Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de engenharia necessários à manutenção e adequações viárias previstas nos projetos de
transporte e trânsito da BHTRANS.  

Prezados Srs., boa tarde!

Seguem respostas aos esclarecimentos solicitados.

PERGUNTA 1:  Item nº. 21 .03.03: Meio Fio de concreto FCK 18MPA –Tipo A (12 x 16,70 x 35) cm
Justificativa: O preço adotado como referência de custo para o subitem nº 76.10.06 (Anexo VI), “Meio
fio tipo A”, equivalente ao valor de R$ 12,50 por/metro, está equivocado e em desacordo com o
atualmente praticado pelo mercado. O valor de R$ 12,50 (doze reais e cinquenta centavos)
considerado, base Junho/2020, na verdade se refere à peça de 0,80m. Sendo assim, o valor correto
para a peça de 1,00m deverá ser de R$ 15,63 (quinze reais e sessenta e três centavos), vide notas
fiscais anexas . Sendo assim, é necessário que esta Comissão de Licitação providencie os
esclarecimentos necessários para retificar os valores de referência deste item.

RESPOSTA 1: Conforme área técnica da BHTRANS, os valores estão de acordo com a tabela
SUDECAP (desonerada) publicada em 12/08/2020 referência junho/2020. Conforme informação do
Departamento de Orçamentação da SUDECAP, os valores estão corretos, são referenciados de
mercado e portanto exequíveis.  

PERGUNTA 2: Item nº 21.03.04: Meio Fio de concreto FCK 18 MPA – Tipo B ( 12 x 18 x 45 ) cm
Justificativa: O preço adotado como referência de custo para o subitem 76.10.08 (Anexo VI), “Meio fio
tipo B”, equivalente ao valor R$ 12,50 por/metro, mostra-se incorreto pelos mesmos motivos do
“Esclarecimento nº. 01” acima. Ademais, o preço de mercado correto da peça de 0,80m para a base
de Junho/2020 , é de R$ 17,00 (dezessete reais) , elevando necessariamente o preço do metro para
R$ 21,25 (vinte e um reais e vinte e cinco centavos). Sendo assim, é necessário que esta Comissão de
Licitação providencie os esclarecimentos necessários para retificar os valores de referência deste item.

RESPOSTA 2: Conforme área técnica da BHTRANS, os valores estão de acordo com a tabela
SUDECAP (desonerada) publicada em 12/08/2020 referência junho/2020. Conforme informação do
Departamento de Orçamentação da SUDECAP, os valores estão corretos, são referenciados de
mercado e portanto exequíveis.  

PERGUNTA 3: Item nº. 03.25.01: Transporte de material de qualquer natureza em caçamba – VG
Justificativa: O preço adotado como referência de custo para o subitem 83.30.20, “Transporte em
caçamba (5m³)”, equivalente ao valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), se encontra defasado,
distante à realidade de mercado. Considerando a base Junho/2020, o preço correto é de R$ 220,00
(duzentos e vinte reais). Sendo assim, é necessário que esta Comissão de Licitação providencie os
esclarecimentos necessários para retificar os valores de referência deste item.

RESPOSTA 3: Conforme área técnica da BHTRANS, os valores estão de acordo com a tabela
SUDECAP (desonerada) publicada em 12/08/2020 referência junho/2020. Conforme informação do
Departamento de Orçamentação da SUDECAP, os valores estão corretos, são referenciados de
mercado e portanto exequíveis.  

PERGUNTA 4: Item nº 62.01.05: CIMENTO PORTLAND COMUM Cp3-40 SACO 50kg;
Justificativa: O valor considerado pelo Anexo VI para o item acima (R$ 0,30/kg), não reflete a
realidade da data base Junho/2020, vide notas fiscais anexas, de R$ 0,34/kg, tampouco o atual valor
do referido insumo, R$ 0,43, vide notas fiscais anexas . Dada a importância do referido item para
diversos outros itens constante no Anexo V, a citada defasagem entre o preço considerado e o
efetivamente praticado pelo mercado gera distorção insustentável. Sendo assim, é necessário que esta
Comissão de Licitação providencie os esclarecimentos necessários para retificar os valores de



referência deste insumo que impacta em diversos itens .

RESPOSTA 4: Conforme área técnica da BHTRANS, os valores estão de acordo com a tabela
SUDECAP (desonerada) publicada em 12/08/2020 referência junho/2020. Conforme informação do
Departamento de Orçamentação da SUDECAP, os valores estão corretos, são referenciados de
mercado e portanto exequíveis.    

Estamos à disposição.

Atenciosamente,

Mariana Ferreira da Silva | Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL/Pregoeira -
GECOL/CPL
Ana Paula Heckler | Presidente Substituta da CPL/Pregoeira Substituta  -  GECOL/CPL
BHTRANS | Av. Engenheiro Carlos Goulart, nº 900, Buritis, Belo Horizonte/MG | CEP: 30.455-902
(31) 3379-5591 | www.pbh.gov.br

Em seg., 14 de set. de 2020 às 09:39, Construtora Alvarenga Santos <construtora@alvarengasantos.com.br>
escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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