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RESPOSTAS DE QUESTIONAMENTOS- SMOBI 11-18 RDC 

 

1.  Qual é o local e o DMT considerado no orçamento para disposição final dos 

materiais de qualquer natureza, descrito na planilha de orçamento Código 03.13.21? 
 

Resposta: o local considerado foi o Botafora da empresa Alicerce Empreendimentos - Km 4,5 do 

anel rodoviário, bairro Betania - BH. Conforme consta na referida CPU, a DMT é de 8 km.  

 

2.  Qual é o local e o DMT considerado no orçamento para empréstimo de materiais de 

qualquer natureza, descrito na planilha de orçamento Código 03.13.20? 
 

Resposta:  O local considerado foi da empresa Reabilitar  situado à rua Saturno esquina av. 

Serrinha, 740 - Bairro Los Angeles, Ibirité - MG. Conforme consta na referida CPU, a DMT é de 

9,15 km.  

 

3.  Requer sejam esclarecidos os diferentes BDI’s praticados na tabela de referência da 

SUDECAP ( percentuais 25,85% e 15,91%) e os encontrados para os seguintes itens: 
 

Código da 

Tarefa 

Descrição da Tarefa Unidade Unit 

c/BDI 

Unit s/ BDI 

SUDECAP 

BDI 

01.06.05 Padrão Copasa Kit Cavalte 

Metal e Registro 3/4'' 

U.N 430,31 326,03 31,98% 

05.01.01 Jogada T 82,19 79,46 3,44% 

05.01.02 Arrumada M3 192,75 175,04 10,12% 

05.20.01 Tipo Caixa malha 8x10, fio 2,7 

mm, revestido em PVC 

M3 444,62 377,06 17,92% 

05.20.07 Tipo Colchao Malha 6x8, Fio 

2,2 mm Galv.Revest.PVC 

M3 626,47 521,56 20,11% 

 

Resposta: os BDI´s praticados na tabela de referência da Sudecap estão corretos. Os custos 

unitários foram corrigidos e estão considerados na nova planilha encaminhada aos licitantes.  

 

4.  Na composição de preço de ‘mobilização e desmobilização de equipamentos’, o 

equipamento   “carregadeira case w 20 e – 118 hp” tem preço unitário hora de R$121,06. 

https://maps.google.com/?q=av.+Serrinha,+740&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=av.+Serrinha,+740&entry=gmail&source=g
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Pela composição fornecida pelo órgão, entende-se que serão necessárias 3 horas de uso 

deste equipamento, totalizando R$363,18. Sendo assim, favor esclarecer quanto ao valor de 

R$289,98 (preço mobil. e desmobil.) 
  

Resposta: A CPU foi corrigida e o novo valor foi considerado na nova planilha enviada. 

   

5. Em análise ao edital SMOBI 011/2018, referente a “Execução das obras e serviços de 

recuperação do córrego Bonsucesso – Trecho V”, peço a gentileza de analisarem o não 

envio da composição extra referente ao item 05.07.50 – CONCRETO FCK>=40 MPA 

USINADO BOMBEADO. Solicito também, se possível, a adequação da composição extra 

enviada referente ao item 01.19.10 – MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS, a qual se encontra divergente com o valor de preço unitário 

apresentado na Planilha de orçamento. Desde já agradeço a atenção. 
 

Resposta: A CPU do item 05.07.50 foi enviada juntamente com a nova planilha. A CPU do item 

01.19.10 foi corrigida e também enviada juntamente com a nova planilha.  

 

6. Quanto as composições de custos dos itens 02.45.01/03.45.01 – “DESTINAÇÃO 

AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

(considerado caminhão trucado com 9 m³ na caçamba), gentileza esclarecer:  

 

a) A carga mecanizada foi considerada? 
  

Resposta: A carga mecanizada não está considerada nos preços dos itens 02.45.01 e 03.45.01. 

Os custos desses itens referem-se apenas a destinação final dos resíduos da construção civil, em 

aterro licenciado. 

  

b) Qual o DMT considerado? 

 

Resposta: Ver respostas do questionamento 01 e 02. 

  

7.  Qual mês de referência deve ser considerado pelas proponentes na elaboração de suas 

propostas, uma vez que as planilhas indicam ser este o mês de fevereiro2018, enquanto o 

edital destaca ser o mês de janeiro/2018? 

 

 Resposta: O mês de referência a ser considerado deve ser o de fevereiro/2018, de acordo com a 

nova planilha de orçamento disponibilizada.  
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