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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA – SM OBI 
 

CIRCULAR Nº 3 
LICITAÇÃO SMOBI - 024/2016 

 
OBJETO:  Execução dos serviços e obras de contenção, pavimentação e manutenção de redes de 
drenagem, água e esgoto e recuperação de moradias em vilas e favelas e áreas de interesse social do 
Município de Belo Horizonte. 
 
A Comissão Permanente de Licitações da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura – SMOBI, 
nomeada pela Portaria 12/2016, responde aos questionamentos e comunica aos interessados na licitação 
em referência, as alterações ocorridas no Edital, conforme abaixo: 
 
1.10. MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
 Inclusão da cláusula que se segue: 
 
Havendo atraso no pagamento do valor devido, por culpa exclusiva do Município, incidirá correção 
monetária até o pagamento efetivo, processando-se o cálculo “pro rata die” com base na variação do 
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E / Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
- IBGE) ou por outro índice oficial que vier a substituí-lo. 
 
1.5 APRESENTAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
1.5.1 - A Proposta Comercial da Licitante (ANEXO I-a), uma para cada lote, deverá indicar o valor da 
execução completa dos serviços segundo a cotação de preço unitário aplicado pela proponente aos itens da 
“Planilha de Orçamento” (ANEXO II-a). Os preços terão como base o mês da elaboração do Orçamento 
(dezembro/2015). 
 
1.11 REAJUSTAMENTO DE PREÇOS E CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – REAJUSTAMENTO DE 
PREÇOS (MINUTA DE CONTRATO) 
Io são os índices publicados pela mesma revista, referente ao mês de elaboração do orçamento 
(dezembro/2015) 
Pergunta: 
– Observamos que na Planilha do LOTE II nos itens 11.18.07 (Disjuntor Monopolar 5KA 40A) e 18.18.18 
(Disjuntor Bipolar 10KA 60A) estão com preços incompatíveis com o mercado. Analisando as CPU’s 
disponibilizadas pela SUDECAP verificamos que não foram incluídas nas mesmas os materiais  
(disjuntores) correspondentes e foram considerados apenas M.O. de aplicação. Solicitamos revisão do 
mesmo. 
Resposta: Não existe o item 18.18.18.  Foram revistas as composições dos itens 11.18.07 e 11.18.18 da 
planilha. 
 
Pergunta: 
- Favor enviar mapa de localização dos lotes I, II e III. 
Resposta: A localização é o limite de cada regional conforme indicado nos lotes descritos abaixo: 
Lote I: Barreiro, Oeste e Noroeste 
Lote II: Centro Sul, Leste e Nordeste 
Lote III: Norte, Pampulha e Venda Nova 
 
Pergunta 
 - Favor esclarecer se para os serviços de tubulação enterrada os trabalhos de escavação e reaterro da vala 
estão incluídos no preço. 
Resposta: Estão incluídos os serviços de fornecimento e assentamento. Os demais serviços citados serão 
remunerados no item 03.00.00. 
 
Pergunta: 
- Existe outro documento que complementa o termo de referência? O que consta do Edital parece 
incompleto. 
Resposta: Não. 
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Pergunta: 
- A composição de preço 18.21.03 houve troca de equipamento de carregadeira para caminhão. Favor 
acertar e enviar. 
Resposta: Foi efetuada a correção. 
 
Pergunta: 
- É obrigatória a apresentação das composições fornecidas pela Sudecap no Edital? A licitante poderá 
apresentar suas próprias composições? 
Resposta: Sim. 
 
Pergunta: 
– Solicitamos as composições de todos os preços unitários dos serviços constantes da planilha dos Lotes 
01, 02 e 03.  
– Solicitamos as composições de custos horários da mão de obra com os encargos complementares 
utilizados 
Resposta aos itens: As composições dos serviços não tabelados estão disponibilizadas na Seção de Suporte 
Administrativo à Diretoria Jurídica, andar térreo do edifício-sede da SMOBI.  
 
Pergunta: 
- Solicitamos os projetos das obras dos lotes 01, 02 e 03 
Resposta: A licitação em questão se refere a obras de manutenção, cujos projetos serão disponibilizados de 
acordo com a demanda. 
 
Pergunta: 
– Na análise da planilha de quantidades e preços, vimos a ausência de alguns serviços não previstos em 
planilha como abaixo citado:  
- Escritório da fiscalização; 
Resposta: Este item não está previsto. 
- Banheiro químico; instalações provisórias de água/esgoto e energia elétrica; rede interna e provisória 
para água. 
Resposta: Foram incluídos na planilha. 
- Remoção e reinstalação de tapumes; 
- Andaimes metálicos e/ou madeira para tratamento de encostas; 
- Vergas e contravergas em concreto armado; 
- Andaime de madeira para colocação de forros; 
Resposta: Não estão previstos esses itens. 
 
Pergunta: 
- Recolhimento, triagem e destinação dos resíduos sólidos da construção civil; 
Resposta: Ver Item 13.1 do Termo de Referência e itens 02.28.50 e 03.13.50 da planilha. 
 
Pergunta: 
- Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria e concreto para passagem de tubulações hidráulicas e 
elétricas; 
Resposta: É parte integrante dos serviços de tubulações hidráulicas e elétricas e reboco. 
 
Pergunta:  
-Andaime para pintura; 
Resposta: Vide Item 14.50.02 da planilha. 
 
Pergunta: 
- Encunhamento de alvenaria; 
Resposta: Ver página 307 do volume I do Caderno de Encargos da Sudecap – 3ª Edição- Critérios de 
levantamento, medição e pagamento.  
 
Pergunta: 
– Em anexo segue uma planilha comparando preços unitários desonerados da planilha da SUDECAP com 
preços de venda do Edital e BDI 28,90%. Os percentuais do BDI encontrado estão menores que o BDI 
28,90% PREVISTO no Edital. Solicitamos um esclarecimento a cerca desse fato. 
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Resposta: O mês de referência da planilha é dezembro/15 ao invés de março/16.  
 
Pergunta:  
- Em análise da planilha da Administração Local, perguntamos como serão pagos os custos da Contratada 
com os seguintes serviços:  
-Cópias xerox e heliográficas; 
-Equipamentos leves e ferramentas; 
-Serventes para apoio ao canteiro de obras; 
-Almoxarife/ferramenteiro; 
Resposta: Foram incluídos no cálculo da Administração Local. 
 
Pergunta:  
- As Built dos projetos; 
Resposta: Não está previsto este item. 
 
Pergunta: 
-Segurança e medicina do trabalho; 
-Treinamento de pessoal; 
Resposta: Essas despesas são remuneradas no custo horário de mão de obra –encargos sociais 
complementares. 
-Relatório fotográfico. 
Resposta: É parte integrante do serviço de vistoria cautelar previsto na Administração Local.  
 
Pergunta:– Solicitamos revisão dos preços e quantidades apresentados na planilha da Administração 
Local, dos seguintes itens: 
- 42.02.50 – Material de escritório - preço; 
- 42.02.51 – Equipamento de informática – preço e quantidade; 
Resposta: A quantidade e preço desses itens são os previstos na administração local. 
- 42.02.54 – Consumo de água - preço; 
- 42.02.55 – Consumo de energia elétrica - preço; 
- 42.02.56 – Consumo de telefonia/internet – preço; 
Resposta: Esses preços foram revisados. 
 
Documentação à disposição dos licitantes: 
- Planilhas de orçamento revisadas; 
- Cronogramas físico-financeiros revisados;       
- Composições de Preço Unitário dos serviços não tabelados e  encargos sociais; 
- Planilhas de orçamento PADRÃO SMOBI/SUDECAP, em meio digital, para serem preenchidas com os 
preços de venda pela Licitante a serem migradas para o sistema informatizado da SMOBI/SUDECAP. 
 
Considerando as alterações efetuadas, fica estabelecido o dia 18 de novembro de 2016, às 14h30, como 
nova data de abertura e protocolamento das propostas. 
 

Belo Horizonte, 11 de outubro de 2016. 
 

Ana Maria Barcelos de Souza Murici 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 
 
 
ATENÇÃO!!! URGENTE!!! 
FAVOR PUBLICAR AMANHÃ – DIA 14.10.2016  


