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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA – SM OBI 
 

CIRCULAR 4 
 
Ref: LICITAÇÃO LPN – SMOBI 011/2017 - Licitação Pública Nacional (LPN) para a execução de 
serviços e obras de infraestrutura urbana na Bacia do Córrego Bonsucesso complementação   no âmbito do 
Programa de Recuperação Ambiental de Belo Horizonte - DRENURBS Suplementar à 1ª etapa. 
 
 Assunto: RESPOSTAS À QUESTIONAMENTOS DE EMPRESAS INTERESSADAS. 
                   
1: Edital: As composições dos custos unitários não vieram anexos no edital. Favor esclarecer.  
Resposta nº 1: Encaminhamos junto à essa Circular as composições de custos unitários. 
 
2: Edital: A planilha de Administração Local não está aberta. Favor esclarecer. 
Resposta nº 2: A planilha de Administração local está apresentada junto a esta circular.  
 
3: Planilha de Orçamento: Existem várias divergências entre a planilha em formato Excel e o arquivo 
PDF: o item 02.45.01 – destinação ambiental adequada de resíduos da construção civil – VG – 800,00 no 
PDF e na Planilha Excel consta 4.990,19m³. 
Resposta nº 3: Considerar a versão atualizada da planilha. 
 
4: Planilha de Orçamento: Existem várias divergências entre a planilha em formato Excel e o arquivo 
PDF: o item 05.21 – CONCRETO PROJETADO não está na planilha Excel. Qual está correto? 
Resposta nº 4: Considerar a versão atualizada da planilha. 
 
5: Planilha de Orçamento: Existem várias divergências entre a planilha em formato Excel e o arquivo 
PDF: o item 13.32 – Portão em chapa e perfil consta na planilha PDF, mas não consta na planilha em 
Excel. Qual está correta? 
Resposta nº 5: Considerar a versão atualizada da planilha. 
 
6: Planilha de Orçamento: Existem várias divergências entre a planilha em formato Excel e o arquivo 
PDF: o item 21.11 - Muro de divisa 50,00m consta na planilha PDF, mas não consta na planilha em Excel. 
Qual está correta? 
Resposta nº 6: Considerar a versão atualizada da planilha. 
 
7: Planilha de Orçamento: Existem várias divergências entre a planilha em formato Excel e o arquivo 
PDF: o item 21.17.02 – Poste 41,00 un, consta na planilha Excel, mas não consta na planilha em PDF. 
Qual está correta? 
Resposta nº 7: Na planilha atualizada, o item 21.17.01 inclui o poste. 
 
8: Planilha de Orçamento: Existem várias divergências entre a planilha em formato Excel e o arquivo 
PDF: o item 21.31.09 – Fornecimento de mudas – 10.000 und, consta na planilha PDF, mas não consta na 
planilha em Excel. Qual está correta? 
Resposta nº 8: Considerar a versão atualizada da planilha. 
 
9: Planilha de Orçamento: Existem várias divergências entre a planilha em formato Excel e o arquivo 
PDF: o item 33.01.01 – Veículo Inclusive Combustível está previsto para 10 meses na planilha Excel e 6 
meses na PDF. Qual devemos considerar? 
Resposta nº 9: Considerar a versão atualizada da planilha. 
 
10: Planilhas de Orçamento: Existem várias divergências entre a planilha em formato Excel e o arquivo 
PDF: o item 34.01.01 – Administração local está com 1 unid na planilha Excel e, 100,0 unid na planilha 
PDF. Qual devemos considerar? 
Resposta nº 10: Considerar a versão atualizada da planilha. 
 
11: Planilhas de Orçamento: Item 01.12.01 – Posto de Vigilância: Conforme consta na planilha de 
orçamentos, foi considerado 04 vigias 12x36h, custo considerado na planilha não é suficiente para cobrir 
este efetivo. Sugerimos revisão deste preço unitário. 
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Resposta nº 11: Considerar a versão atualizada da planilha que contempla o vigia na Administração Local.  
 
12: Planilhas de Orçamento: Equipe de Topografia: Não conseguimos identificar na planilha de 
orçamentos o preço para este item. Como será remunerada a equipe de topografia? 
Resposta nº 12: Considerar a versão atualizada da planilha que contempla a equipe de topografia na 
Administração Local. 
 
13: Planilhas de Orçamento: Item 02.45.01 – Destinação final dos materiais (bota-fora): Qual bota-fora foi 
considerado no orçamento? Qual DMT? Qual custo considerado no orçamento? 
Resposta nº 13: Considerar a versão atualizada da planilha. O bota-fora licenciado a ser utilizado será a 
24km (REABILITAR-SOLUÇÕES AMBIENTAIS. 
 
14: Planilhas de Orçamento: Item 02.45.01 – Destinação final dos materiais (bota-fora): Na planilha de 
orçamento foi considerado um preço por viagem de materiais para bota fora insuficiente para cobrir os 
custos. Sugerimos a revisão deste preço. 
Resposta nº 14: Considerar a versão atualizada da planilha. 
 
15: A data base da planilha de preços fornecida pela SMOBI é junho/2016 (mais de um ano de 
defasagem). No edital, seção 2 – Dados da Licitação (DDL), item 13.4, diz sobre o “reajustamento” na 
presente licitação é aplicável a alternativa A (os preços apresentados pelo concorrente serão fixos e 
irreajustáveis”. Pergunto: a planilha não deveria ser atualizada para a data da licitação? 
Resposta nº 15: A data base da planilha de preços foi atualizada para outubro de 2017, sendo o valor dos 
serviços orçados em R$2.925.207,06, alterando-se o Orçamento Base da Seção 10 do edital. 
 
OBSERVAÇÕES: Junto à essa Circular encaminhamos os estudos de sondagem e esclarecemos que a 
pavimentação se refere somente ao revestimento dos tabuleiros das pontes 1 e 2. 
 
DATA DE PROTOCOLAMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS: 14h30 do dia 8/3/2018 
 
GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO NO VALOR DE R$58.504,00, alterando-se o Aviso  de Licitação 
publicado no DOM em 23/8/17. 
 

Belo Horizonte, 20 de janeiro de 2018. 
 

Ana Maria Barcelos de Souza Murici 
Presidente da Comissão Especial de Licitação 
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