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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA – SM OBI 

 
CIRCULAR01 

LICITAÇÃO SMOBI – 014/2017 
 
OBJETO: Execução dos serviços e obras de otimização do sistema de macrodrenagem das Bacias dos 
Ribeirões da Pampulha e do Onça, compreendendo a ampliação da capacidade dos respectivos canais no 
segmento entre a Estaca 0+0,00 – próximo à junção do Córrego Engenho Nogueira (Aeroporto da 
Pampulha) e a Estaca 81+10,64 – próximo à linha do Metrô de BH, Estação São Gabriel, numa extensão 
total de 1.630,64m, dividida em 2 lotes. 
 
A Comissão Permanente de Licitações nomeada pelas Portarias nº 11 e 23/2017, comunica aos 
interessados na licitação em referência, as alterações ocorridas no Edital, esclarece questionamentos e 
informa sobre adiamento da abertura da licitação: 
 
ALTERAÇÃO DO EDITAL: 
 
1.4. CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO 
 
Ficam acrescidas ao item 1.4.11as observações I e II com a seguinte redação: 
 
Observação I: Somente serão aceitos atestados que atendam às formalidades expressas nos §§ 1º e 3º, do 
art. 30, da Lei Federal 8.666/1993. 
 
Observação II: Quando em consórcio, a comprovação deste item poderá ser efetuada através do somatório 
dos quantitativos de cada promitente consorciante, conforme preconiza o inciso III, do art. 33, da Lei 
Federal 8.666/1993. 
 
O item 1.4.12 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
1.4.12 atestados de comparecimento do responsável do licitante ao local das obras, a serem fornecidos 
pelos Fiscais da Obra: Lote I: o engenheiro Harley Lopes Daher, tel: (031) 3277-8143, Lote II: a 
engenheira Marilusa de Fátima Silva Diniz Pereira, tel:(031) 3277-8023 durante as visitas técnicas a serem 
agendadas ou Declaração de que a LICITANTE possui pleno conhecimento do objeto do certame; 
 
ESCLARECIMENTOS: 
 
1 - Nas condições para habilitação, a comprovação da execução dos quantitativos mínimos das atividades 
relevantes não se refere exclusivamente ao tipo de obras exigido na qualificação técnica (obras de 
canalização), ou seja, poderão ser somados quantitativos de diversos escopos de obras. 
 
2 - Disponibilização do material divulgado na AUDIÊNCIA PÚBLICA SMOBI Nº 001/2016. 
 Conforme comunicado publicado no Diário Oficial do Munícipio do dia 21/05/2016, foi realizada no dia 
17 de junho de 2016 a AUDIÊNCIA PÚBLICA SMOBI Nº 001/2016. 
Toda a documentação relativa a essa audiência está disponível com o nome EDITAL DE AUDIÊNCIA 
PÚBLICA SMOBI Nº 001-2016 no seguinte link: 
portaldeservicos.pbh.gov.br/portalservicos/view/paginas/verTodasLicitacoes.jsf. 
 
3 - Retificação da cláusula de garantia à execução 
  
No Projeto Básico, item 2 c) – GARANTIA À EXECUÇÃO 
 
Onde se lê: 
O valor da garantia à execução corresponderá para o Lote 01 a 5% (cinco por cento) do valor inicial do 
Contrato, e para o Lote 02 a 10% (dez por cento) do valor inicial do Contrato e deverá ter vigência de 180 
(cento e oitenta) dias superior ao prazo previsto no Termo Contratual, conforme art. 63, §2º, do Decreto 
Municipal 10.710 de 28/06/2001; e deverá ainda ser prorrogada sua vigência na hipótese de ocorrer 
prorrogação do prazo contratual e/ou sua complementação em caso de acréscimo de valor. 
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Leia-se: 
O valor da garantia à execução corresponderá para o Lote 01 a 10% (dez por cento) do valor inicial do 
Contrato, e para o Lote 02 a 5% (cinco por cento) do valor inicial do Contrato e deverá ter vigência de 180 
(cento e oitenta) dias superior ao prazo previsto no Termo Contratual, conforme art. 63, §2º, do Decreto 
Municipal 10.710 de 28/06/2001; e deverá ainda ser prorrogada sua vigência na hipótese de ocorrer 
prorrogação do prazo contratual e/ou sua complementação em caso de acréscimo de valor. 
 
C) PERGUNTA: 
 
Para atendimento dos índices ILC, ILG e IE, no caso de consórcio, conforme observação (IV) do item 
1.4.4, entendemos que será aplicado o somatório dos valores dos resultados dos índices de cada promitente 
consorciado, na proporção de sua respectiva participação no consórcio, conforme exemplo: 
 
Empresa A: ILC = 2,00, participação no consórcio de 50%. Portanto, 2,00 x 0,50 = 1,00 
Empresa B: ILC = 1,00, participação no consórcio de 50%. Portanto, 1,00 x 0,50 = 0,50 
Índice do Consórcio = 1,50 (Habilitando o consórcio) 
Nosso entendimento está correto? 
Resposta: 
Não. A maneira correta de se determinar os índices do consórcio seguirá o exemplo abaixo: 
 
ILC Consórcio =    AC Empresa A x % de participação Empresa A + AC Empresa B x % de participação Empresa B 
                              PC Empresa A x % de participação Empresa A + PC Empresa B x % de participação Empresa B 

 
Onde: ILC = Índice de Liquidez Corrente 
            AC = Ativo Circulante 
            PC = Passivo Circulante 
 
Informamos que a licitação está adiada “sine die”. Os demais questionamentos serão respondidos 
posteriormente.  
 

Belo Horizonte, 01 de setembro de 2017. 
 

Érica Caroline de Lima Gomes 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 


