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RESPOSTA DE QUESTIONAMENTO SMOBI 036-2020-RDC 

 
 
Segue questionamento apresentado por licitantes e respostas dadas pelas áreas técnicas da 

SUDECAP, relativas à Licitação SMOBI 036-2020-RDC, que tem por objeto SERVIÇO  
TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS 
DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM, ESGOTO 
E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS PARA A RUA DEPUTADO SEBASTIÃO 
NASCIMENTO, SETOR EXTRA DO JARDIM ZOOLÓGICO E PEDREIRA CARDOSO. 
 
Questionamento 01: 
 

Quanto ao serviço PERFURAÇÃO COM COROA DIAMANTADA (Código SUDECAP 
55.06.05).  
Na Planilha de orçamento da Proposta este serviço está sendo remunerado com o 
mesmo preço do serviço PERFURAÇÃO COM COROA DE WIDIA (Código SUDECAP 
55.06.04) ambos com o custo unitário de R$ 160,00 e preço de venda de R$ 195,34. 
Entretanto na Planilha de Composição SUDECAP referente ao mês de Outubro de 
2019 ambos serviços são remunerados com preços diferentes, a saber: 
 ·         PERFURAÇÃO COM COROA DE WIDIA - Custo Unitário R$ 160,00 / Preço de 
Venda R$ 195,34. 
·         PERFURAÇÃO COM COROA DIAMANTADA - Custo Unitário R$ 290,00 / Preço 
de Venda R$ 354,05. 
Importante pontuar que tal diferença altera o valor total do item de R$ 20.510,70 para 
R$ 37.175,25. 
 Desta forma questionamos: Qual será o preço base para o serviço de PERFURAÇÃO 
COM COROA DIAMANTADA? 
 
 
Resposta: 
 
Sr. Licitante,  
Informamos que o preço base da perfuração com coroa diamantada foi alterado. 
Devido à necessidade de correção do código e preço do item 65.06.05 da planilha de 
orçamento – apêndice I do Anexo I do edital, ficam alterados os seguintes itens do edital: 
Recebimento das propostas exclusivamente por meio eletrônico: até as 13h00min do dia 
30/04/2021. 
Julgamento das propostas em meio eletrônico: a partir das 13h00min do dia 30/04/2021. 
(...) 
3- PREÇO DE REFERÊNCIA DOS SERVIÇOS 
O valor teto dos serviços licitados, limitador das propostas das licitantes é de R$ 558.624,13 
(quinhentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e vinte quatro reais e treze centavos). Serão 
desclassificadas as propostas com preços totais acima desses valores. 
(...) 
12.1.4. Qualificação econômico-financeira: 

12.1.4.1. documento arquivado na Junta Comercial ou no Cartório competente demonstrativo 
de que a licitante possui patrimônio líquido, mínimo de R$ 55.862,41 (cinquenta e cinco mil, 
oitocentos e sessenta e dois reais e quarenta e um centavos) correspondente a 10% (dez por 
cento) do valor estimado da contratação, nos termos do disposto nos §§2º e 3º, do art. 31, da 
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Superintendência de Desenvolvimento da Capital – SUDECAP 

Avenida do Contorno, 5.454 – Bairro dos Funcionários 
Telefone (31) 3277-8254 

Telefax (31) 3277-8017 
E-mail: djdvpa@pbh.gov.br 

Lei n.º 8.666/1993. 

Será disponibilizada a planilha de orçamento alterada no Sistema Comprasnet e no site da 
PBH no link da licitação: https://prefeitura.pbh.gov.br/obras-e-infraestrutura/licitacao/regime-
diferenciado-de-contratacao-036-2020. 
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