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

QUESTIONAMENTOS PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2020

Construtora Alvarenga Santos <construtora@alvarengasantos.com.br> 21 de agosto de 2020 14:32
Para: CPL - Comissão Permanente de Licitação da BHTRANS <bhtrans.cpl@pbh.gov.br>

À

CPL- Comissao Permanente de Licitação da BHTRANS

Assunto : PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2020

Boa tarde !!

 

CONSTRUTORA ALVARENGA SANTOS LTDA, solicita os seguintes esclarecimentos relativo aos preços utilizados
na planilha do Anexo V , descrição dos serviços , quantitativos , preços e BDI máximos e respectivas composições
de custo no anexo Vl .

 

ITEM - 20.13.25 : Aplicação de CBUQ faixa com CAP 50/70-Mecânica

OS índices de produtividade de mão de obra e equipamentos adotados estão muito abaixo dos índices da
composição de custo 95995 da tabela do SINAP (maio/2020)

 

ITEM -  21 .03.03 : Meio Fio de concreto FCK 18MPA –Tipo A (12 x 16,70 x 35 ) cm

O preço adotado de custo no sub item 76.10.06 : Meio fio tipo A Valor R$ 12,50 por/metro

na realidade ocorreu um engano pois este preço no mercado na época  é de peça de 0,80m , elevando o preço do
metro na realidade para R$ 15,63. Deveria ser considerado R$ 15,63

 

ITEM -  21.03.04 : Meio Fio de concreto FCK 18 MPA – Tipo B ( 12 x 18 x 45 ) cm 

O preço adotado do sub item 76.10.08 : Meio fio tipo B Valor R$ 12,50 por/metro , além de estar incorreto pelo
mesmo motivo do item 2 acima , tem o preço de mercado da peça de 0,80m  em maio/2020 , não 12,50 mas R$
17,00 ,elevando o preço do metro para R$ 21,25.

 

ITENS   15.22.05 e 15.22.10 referentes a execução de piso em  ladrilho Hidráulico 20x20(15.22.05) cor natural
e20x20(15.22.10) colorido  amarelo/vermelho,

estão com o preço dos subitens 83.13.05  e   83.13.10 invertidos sendo o preço do colorido mais alto que o
natural e nas composições os preços são o contrário .

 

Os subitens da tabela de insumos da Sudecap desonerada( maio/2020)abaixo ,  que compõem várias
composições estão com seus preços unitários incorretos de acordo com os preços do mercado em
maio/2020

62.01.05: cimento portland comum Cp3-40 saco 50kg ...............preço edital R$ 0,30 ( preço mercado R$ 0,34)

68.01.25: Gasolina comum : preço edital R$ 3,67 ( preço mercado R$ 4,11)

68.01.30: Óleo diesel comum : preço edital R$ 2,86 ( preço mercado R$ 3,10)

Estes preços tem influência  indireta em vários itens da planilha geral.

 



 

 

CAPÍTULO 16

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

16.1 – Julgamento das Propostas de Comerciais:

16.1.1 – O critério de julgamento das propostas será o MENOR PREÇO, AFERIDO PELO PREÇO GLOBAL,
observados os requisitos deste Edital e os previstos na legislação pertinente.

16.1.2 – Serão desclassificadas as propostas que:

a) não atendam aos requisitos deste Instrumento Convocatório;

b) contenham em seu texto rasuras, emendas, borrões, entrelinhas, defeito de linguagem ou outros que
impossibilitem o julgamento, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito das demais
licitantes, prejuízo à Administração Pública ou não impeçam a exata compreensão de seu conteúdo;

c) não se refiram a integralidade do objeto, assim considerado o lote;

d) não atendam às exigências estabelecidas em diligências;

e) tenham sido baseadas em outra proposta;

f) apresentem preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado acrescidos
dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da LICITANTE,
para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração; ou superestimados (excessivos) ou
manifestamente inexequíveis, assim considerados nos termos do disposto no art. 44 § 3º e art. 48, II, § 1º e 2º da
Lei Federal nº 8.666/93;

g) não estejam acompanhadas da Planilha de Composição do BDI;

h) apresentem os percentuais dos itens da Composição do BDI fora dos intervalos admissíveis dispostos na
Planilha de Composição do BDI prevista no Anexo VII A;

i) não estejam acompanhadas da Planilha de Composição da Administração Local;

j) apresentem o preço da Administração Local acima do preço informado no Anexo V – Planilha dos Serviços,
Quantitativos Preços e BDI Máximos;

k) não cumpram o disposto no Capítulo 14 deste Edital;

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;

m) não apresentem Planilha de Composição de Custos detalhada para cada item do Modelo de Proposta
Comercial – Anexo VIII A, conforme alínea “b” do item 13.14;

n) apresentem o preço global acima do preço global máximo disposto no Capítulo 5.

 

PERGUNTA ;

 

Esses critérios só serão adotados conforme CAPITULO 13 ?ITEM 13.14 ?

13.14 – Encerrada a sessão pública de lances e a negociação, a Pregoeira convocará o arrematante para, no
prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, encaminhar, por meio do sistema eletrônico, os seguintes documentos:

 

 

Certos de sua compreensão,

 



aguardamos esclarecimentos

 

 



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

QUESTIONAMENTOS PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2020

CPL - Comissão Permanente de Licitação da BHTRANS <bhtrans.cpl@pbh.gov.br> 14 de setembro de 2020 10:14
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., bom dia!

Seguem respostas aos questionamentos solicitados em 21/08/2020. Esclarecemos que o Edital foi
retificado e o prazo reaberto, conforme publicado no DOM de 09/09/2020 (http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.
do?method=DetalheArtigo&pk=1233075).

PERGUNTA 1: "ITEM - 20.13.25 : Aplicação de CBUQ faixa com CAP 50/70-Mecânica
OS índices de produtividade de mão de obra e equipamentos adotados estão muito abaixo dos índices
da composição de custo 95995 da tabela do SINAP (maio/2020)"

RESPOSTA 1: Índices corrigidos e atualizados conforme tabela SINAPI de junho/20. 

PERGUNTA 2: "ITEM -  21 .03.03 : Meio Fio de concreto FCK 18MPA –Tipo A (12 x 16,70 x 35 ) cm
O preço adotado de custo no sub item 76.10.06 : Meio fio tipo A Valor R$ 12,50 por/metro na
realidade ocorreu um engano pois este preço no mercado na época  é de peça de 0,80m , elevando o
preço do metro na realidade para R$ 15,63. Deveria ser considerado R$ 15,63"

RESPOSTA 2: Os valores estão de acordo com tabela Sudecap.

PERGUNTA 3: "ITEM -  21.03.04 : Meio Fio de concreto FCK 18 MPA – Tipo B ( 12 x 18 x 45 ) cm
O preço adotado do sub item 76.10.08 : Meio fio tipo B Valor R$ 12,50 por/metro , além de estar
incorreto pelo mesmo motivo do item 2 acima , tem o preço de mercado da peça de 0,80m  em
maio/2020 , não 12,50 mas R$ 17,00 ,elevando o preço do metro para R$ 21,25".

RESPOSTA 3: Os valores estão de acordo com tabela Sudecap.    

PERGUNTA 4: "ITENS   15.22.05 e 15.22.10 referentes a execução de piso em  ladrilho Hidráulico
20x20(15.22.05) cor natural e20x20(15.22.10) colorido  amarelo/vermelho, estão com o preço dos
subitens 83.13.05  e   83.13.10 invertidos sendo o preço do colorido mais alto que o natural e nas
composições os preços são o contrário".

RESPOSTA 4: Valores e item corrigidos - O item correto é 15.22.11 e não 15.22.10.
 
PERGUNTA 5: "Os subitens da tabela de insumos da Sudecap desonerada( maio/2020)abaixo,  que compõem
várias composições estão com seus preços unitários incorretos de acordo com os preços do mercado em maio/2020
62.01.05: cimento portland comum Cp3-40 saco 50kg ...............preço edital R$ 0,30 ( preço mercado
R$ 0,34)"

RESPOSTA 5: Os valores estão de acordo com a tabela Sudecap.
PERGUNTA 6: "Os subitens da tabela de insumos da Sudecap desonerada( maio/2020)abaixo,  que compõem
várias composições estão com seus preços unitários incorretos de acordo com os preços do mercado em maio/2020
68.01.25: Gasolina comum : preço edital R$ 3,67 ( preço mercado R$ 4,11)"

RESPOSTA 6: Valor corrigido - Com a atualização da tabela de maio/20 para junho/20 o valor passou
para R$ 4,20.

PERGUNTA 7: "Os subitens da tabela de insumos da Sudecap desonerada( maio/2020)abaixo,  que compõem
várias composições estão com seus preços unitários incorretos de acordo com os preços do mercado em maio/2020
68.01.30: Óleo diesel comum : preço edital R$ 2,86 ( preço mercado R$ 3,10)

http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1233075


Estes preços têm influência  indireta em vários itens da planilha geral".

RESPOSTA 7: Valor corrigido - Com a atualização da tabela de maio/20 para junho/20 o valor passou
para R$ 3,29".  

PERGUNTA 8: "CAPÍTULO 16 
CRITÉRIOS DE JULGAMENTO (...) 
Esses critérios só serão adotados conforme CAPITULO 13 ?ITEM 13.14 ?
13.14 – Encerrada a sessão pública de lances e a negociação, a Pregoeira convocará o arrematante
para, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, encaminhar, por meio do sistema eletrônico, os
seguintes documentos:"

RESPOSTA 8: Sim. Os critérios de julgamento do capítulo 16 serão aplicados quando do envio
da Proposta Comercial adequada ao último lance ofertado, conforme subitem 13.14 do Edital.

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

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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