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Belo Horizonte, 28 de junho de 2021 

 
 

RESPOSTA DE QUESTIONAMENTO SMOBI 020-2021-RDC 
 
 

Segue questionamento apresentado por licitantes e respostas dadas pelas áreas técnicas da 
SUDECAP, relativas à Licitação SMOBI 020-2021-RDC, que tem por objeto SERVIÇOS DE 
RESTAURAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS 
LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. 

 
Questionamento 01: 
 

Com relação aos documentos constantes do edital favor esclarecer o seguinte: 
 
Foram disponibilizados no site os arquivos referentes à licitação sendo que, no arquivo 
com nome “Apêndices.zip” não consta o apêndice VI - Composições de preços 
unitários e os apêndices VIII – Projeto Básico de Engenharia e IX – Dispensa de 
licenciamento que estão listados com apêndices em meio digital. Todos os arquivos do 
site da pbh foram baixados. Pergunta-se: 

1. Como serão disponibilizados estes arquivos? Teremos que levar DVD na sede 
da prefeitura para gravar? A quem devemos procurar e em qual telefone e 
endereço? 
 

Resposta: 
 

Prezado Licitante, 

Todos os arquivos, inclusive os Apêndices VI, VIII e IX foram disponibilizados no site: 
https://prefeitura.pbh.gov.br/obras-e-infraestrutura/licitacao/regime-diferenciado-de-
contratacao-020-2021. 

Caso a licitante esteja tendo dificuldades em acessar os arquivos, poderá solicitar pelo 
e-mail cpl.sudecap@pbh.gov.br. 

 

Questionamento 02: 
 

Com relação ao orçamento estimado da prefeitura, pergunta-se: 
2. O item fornecimento de CBUQ faixa B com cap50/70 inclusive transporte, está com 
preço superior ao item fornecimento de CBUQ faixa C com cap50/70 inclusive 
transporte nas planilhas de orçamento de todos os lotes. O custo do CBUQ faixa B é 
inferior ao do Faixa C, já que o teor de cap, que é grande parte do custo, é menor do 
que o do Faixa C. Estes preços não estão invertidos na planilha? Como o orçamento, 
bem como os preços unitários são limitadores das propostas, como devemos proceder 
na apresentação de nossa proposta? 
 
Resposta: 
 

https://prefeitura.pbh.gov.br/obras-e-infraestrutura/licitacao/regime-diferenciado-de-contratacao-020-2021
https://prefeitura.pbh.gov.br/obras-e-infraestrutura/licitacao/regime-diferenciado-de-contratacao-020-2021
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Salientamos que os preços dos insumos, "FORNECIMENTO DE CBUQ FAIXA B COM 
CAP 50/70" e "FORNECIMENTO DE CBUQ FAIXA C COM CAP 50/70", adotados no 
orçamento, estão corretos e não estão invertidos. 
 
Questionamento 03: 
 

Com relação à apresentação e julgamento das propostas, pergunta-se: 
3. Os envelopes das propostas serão protocolizados um de cada vez, de acordo com 
as datas previstas no item 5.1 do edital? 
 
Resposta: 
 

Sim, conforme itens 9 e 5.1 do Edital a licitante tem até a data da sessão de abertura 
de cada lote para protocolo de sua proposta comercial. 
 
 
 
Questionamento 04: 
 

Não será necessário apresentação da planilha de orçamento no momento da 
apresentação da proposta? A planilha e demais documentos (BDI, composições, 
encargos e cronograma) deverão ser apresentados no momento de apresentação da 
proposta ajustada e habilitação somente pela empresa vencedora? 
 
Resposta: 
 

O entendimento está correto. A Licitante classificada em 1º lugar após término da fase 
de lances em cada lote deverá providenciar o envio da documentação relativa à 
Proposta Comercial e à Habilitação no prazo de 2 (dois) dias úteis contados a partir da 
solicitação, conforme item 12 do Edital, com os respectivos subitens. 
 
No que se refere ao envelope da proposta comercial apresentado até a data do item 
5.1, a licitante deverá se atentar ao item 9 do Edital, com os respectivos subitens. 
 
 
Questionamento 05: 
 

No modelo de planilha fornecido, só tem espaço para indicação de um BDI e o 
orçamento tem 2 BDIs diferenciados, um para serviços e outro para materiais e 
equipamentos. Como devemos proceder no preenchimento deste item na planilha? 
 
 
Resposta: 
 

O BDI indicado nas planilhas (=1,00) não deve ser alterado (a célula referente ao BDI é 
bloqueada). Os preços a serem informados na coluna Valor Cotado é o preço final de 
venda, já incluído o BDI para cada um dos serviços. A licitante deverá apresentar o 
detalhamento de cálculo de cada BDI utilizado em sua proposta, conforme modelo 
constante do apêndice III do anexo I, em observância a exigência do item 12.1.5 do 
edital. 
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Questionamento 06: 
 

Com relação ao Cronograma físico-financeiro básico a ser apresentado juntamente 
com a proposta ajustada, foi enviado nos apêndices do edital, 2 modelos de 
cronograma. Qual devemos seguir? 
 
Resposta: 
 

O Cronograma físico financeiro deverá ser apresentado conforme modelo do Apêndice 
II do Anexo I, observando o item 12.1.6 do Edital.  
A licitante deverá apresentar o cronograma conforme o “Cronograma físico financeiro”. 
O “Cronograma físico financeiro do contrato” não é necessário apresentar. 
 
Questionamento 07: 
 

Com relação à proposta ajustada, somente a planilha e composições de preço unitário 
deverão ser entregues impressas e também em meio digital? Os demais documentos 
deverão ser entregues somente em meio impresso? 
 
Resposta: 
 

O entendimento está correto. A licitante deverá observar a forma de entrega no item 12 
do Edital, com os respectivos subitens. 
 
 
Questionamento 08: 
 

Com relação à qualificação técnica, item 14.2.3.7 menciona que as declarações de 
usina e demais documentos exigidos nos itens 14.2.3.5, 14.2.3.6 e 14.2.3.7 deverão vir 
com o visto do gerente de departamento de obras de manutenção (DPOM-SD), ou por 
membros de sua equipe, após vistoria das mesmas, no prazo de 05 dias úteis 
que antecedem a abertura do certame licitatório. Pergunta-se: 
 
8. Tal prazo de cinco dias deverá ser contado levando-se em consideração qual data, 
já que há várias datas de apresentação de propostas e não se sabe a data de 
apresentação dos documentos de habilitação? 
 
Resposta: 
 

A licitante deverá observar o prazo de 5 dias úteis que antecedem a data de 
abertura do lote que irá participar. A documentação de habilitação do licitante 
vencedor deverá ser apresentada no prazo de dois dias úteis, a contar da sessão de 
abertura das propostas comerciais relativas a cada lote, concomitantemente com a 
proposta ajustada, nos termos que dispõem os itens 12 e 14 do edital. 
 
Questionamento 09: 
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Com relação às composições de custo constante do edital, gostaríamos de esclarecer 
o seguinte: 
 
9. Não contém nos anexos do edital e nem nos arquivos de composição padrão 
constantes do site da prefeitura as composições de custo abaixo relacionadas, favor 
enviar ou disponibilizar o mais breve possível. 
 
Composições: 
01.10.10 BANHEIRO QUÍMICO COM DUAS MANUTENÇÕES SEMANAIS 
01.19.06 CONE DE PVC H = 75 CM - FORNECIMENTO 
01.21.01 LOCACAO VEICULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR E SEGURO SEM 
COMBUSTIVEL 
01.21.02 GASOLINA 
01.40.01 TRANSPORTE DE RETROESCAVADEIRA 
01.40.02 TRANSPORTE DE ESPARGIDOR 
01.40.03 TRANSPORTE DE VIBROACABADORA 
 
01.40.04 TRANSPORTE DE ROLO COMPACTADOR AÇO LISO 
01.40.05 TRANSPORTE DE ROLO DE PNEUS 
01.40.06 TRANSPORTE DE FRESADORA 
01.40.07 TRANSPORTE DE CAMINHÃO PIPA 
01.40.08 TRANSPORTE DE MINICARREGADEIRA DE PNEUS (BOBCAT) 
01.40.09 TRANSPORTE DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS 
01.40.10 TRANSPORTE DE CONJUNTO MOTONIVELADORA E GRADE DE DISCO 
01.40.11 TRANSPORTE DE ROLO PÉ DE CARNEIRO 
02.11.20 
 
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO, ESPESSURA <= 10CM, COM 
ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA 
 
19.22.07 
 
ALTEAMENTO DE TAMPÃO DE PV EM ATE 20 CM, COM UTILIZAÇÃO DE PNEU 
COMO FORMA, INCL. 
ACABAMENTO COM CBUQ 
 
20.04.20 COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA) COMPACT. 
PLACA VIBRATÓRIA 
20.06.21 COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA), COMPACT. C/ 
PLACA VIBRATÓRIA 
20.07 BASE ESTAB. GRANUL., COMP. ENERG. PROCTOR MODIF. 
20.07.20 COM BRITA GRADUADA SIMPLES 
20.07.22 COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA) TRATADA COM 
5 % DE CIMENTO - BGTC 
20.11 IMPRIMAÇAO 
20.11.05 IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL 
20.12 PINTURA 
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20.12.03 PINTURA DE LIGAÇÃO EM DUAS ETAPAS COM RR-2C, INCL. MANTA 
GEOTÊXTIL, LIMPEZA MANUAL 
20.12.04 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C, LIMPEZA MANUAL 
20.13 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE 
20.13.20 FORNECIMENTO DE CBUQ FAIXA D, COM CAP 50/70, INCLUSIVE 
TRANSPORTE 
20.13.21 APLICAÇÃO DE CBUQ FAIXA D, CAMADA DE ROLAMENTO, COM CAP 
50/70 
20.13.22 FORNECIMENTO DE CBUQ FAIXA B, COM CAP 50/70, INCLUSIVE 
TRANSPORTE 
20.13.23 APLICAÇÃO DE CBUQ FAIXA B, CAMADA DE ROLAMENTO, COM CAP 
50/70 
20.13.24 FORNECIMENTO DE CBUQ FAIXA C, COM CAP 50/70, INCLUSIVE 
TRANSPORTE 
20.13.25 
 
APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) FAIXA 
"C", CAMADA DE 
ROLAMENTO, COM CAP 50/70 
 
20.13.26 APLICAÇÃO DE CBUQ FAIXA C, CAP 50/70, ESP. MANUAL, COMPACT. 
PLACA VIBRAT. 
20.13.27 FORNECIMENTO DE CBUQ S.M.A. PRONTO, INCLUSIVE TRANSPORTE 
20.13.28 APLICAÇÃO DE CBUQ S.M.A., CAMADA DE ROLAMENTO 
20.13.29 FORNECIMENTO DE CBUQ FAIXA C COM ASFALTO BORRACHA, 
INCLUSIVE TRANSPORTE 
20.13.30 APLICAÇÃO DE CBUQ FAIXA C COM ASFALTO BORRACHA, CAMADA DE 
ROLAMENTO 
20.21 GEOGRELHA 
20.21.01 GEOGRELHA DE POLIÉSTER PARA REFORÇO DE PAVIMENTO 
20.30 RECICLAGEM COM ADIÇÃO DE CIMENTO E INCORPORAÇÃO DO 
REVESTIMENTO ASFÁLTICO À BASE 
20.30.01 PAVIMENTAÇÃO COM RECICLAGEM 
20.30.02 MOBILIZAÇÃO DE RECICLADORA 
20.30.03 DESMOBILIZAÇÃO DE RECICLADORA 
21.03 MEIO FIO E CORDAO - PADRAO SUDECAP 
21.03.17 MEIO FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO A (12X14,2X30)CM 
 
Resposta: 
 

As composições de custo solicitadas estão no Apêndice VI do Edital; disponibilizados 
no site: https://prefeitura.pbh.gov.br/obras-e-infraestrutura/licitacao/regime-diferenciado-
de-contratacao-020-2021. 
 
Caso a licitante esteja tendo dificuldades em acessar os arquivos, poderá solicitar pelo 
e-mail cpl.sudecap@pbh.gov.br. 
 
Questionamento 10: 

 
 

https://prefeitura.pbh.gov.br/obras-e-infraestrutura/licitacao/regime-diferenciado-de-contratacao-020-2021
https://prefeitura.pbh.gov.br/obras-e-infraestrutura/licitacao/regime-diferenciado-de-contratacao-020-2021
mailto:cpl.sudecap@pbh.gov.br
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Boa tarde, gostaria de tirar uma dúvida em relação aos atestados exigidos nesta 
licitação (RDC Nº 20/2021). 
A comissão entende que a empresa deverá apresentar o/os atestado(s) atingindo a 
somatória de todos os lotes que seja participar 
por exemplo: 
 
I Centro-Sul           115.490    9.751      51.609 
II Pampulha           166.940   13.918    74.601 
III Oeste                 135.194    11.347    60.415 
IV Barreiro             140.120   11.746     62.616 
V Nordeste            147.236    12.322    65.796 
VI Noroeste           142.857   11.967     63.839 
VII Venda Nova     129.721   10.903     57.969 
VIII Norte               100.438    8.531      44.883 
IX Leste                  98.796     8.398      44.149 
 
Somando os itens tem um total de 1.041.598 m² de pintura de ligação, 98.883 
toneladas de CBUQ e 525.877  de fresagem. 
 
Pergunto: solicitamos esclarecimentos quanto a esta questão, se para participar de 
mais de um lote deve-se somar as quantidades ou se com um atestado superior ao 
maior lote podemos participar de todos usando o mesmo atestado? 
 
Resposta: 
 

No momento de análise dos atestados, será verificada as quantidades exigidas em 
cada lote, conforme disposto no item 14.2.3.3, sendo a análise de similaridade entre as 
exigências relativas à qualificação técnica e os atestados apresentados pelas licitantes 
realizada mediante a análise da documentação apresentada no caso concreto durante 
a fase de habilitação. Será admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou 
atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional 
equivalente ou superior, nos termos do §3o do artigo 30 da lei 8.666/93. 
 
A licitante deverá se atentar, ainda, ao item 11.19. do Edital, que veda que mais de um 
lote seja adjudicado a um mesmo licitante. Assim, para fins de aferição da qualificação 
técnica, deverá ser atendido o quantitativo mínimo do lote para o qual a licitante está se 
sagrando vencedora.  
 
Questionamento 11: 
 

No item 14.2.4.2 da qualificação econômica-financeira, solicita que seja apresentado 
balanço patrimonial do ultimo exercício social, com indicação do número da página 
transcrito do livro diário e registrado na junta comercial, ou autenticado através do 
Sistema Público de Escrituração Digital –SPED. 

  
A data limite de registro do balanço junto ao SPED é até 30/07, o execício social a ser 
apresentado nesta licitação poderá ser o de 2019, ainda que ocorreram aberturas de 
propostas e consequente habilitação antes de 30/07? 
 
Resposta: 
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Conforme disposto no item 14.2.4.2 do Edital, é exigida a apresentação do balanço 
patrimonial do último exercício social exigível, com indicação do número da página 
transcrito do Livro Diário e registrado na Junta Comercial, ou autenticado através do 
Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, nos termos do Decreto 8.683/2016. 
 
Para as empresas que registram o balanço patrimonial na junta comercial e não estão 
obrigadas a apresentar a escrituração contábil digital no SPED -Sistema Público de 
Escrituração Digital, o prazo legal final para apresentação do balanço  foi 30 de abril de 
2021. 
 
No entanto, para as empresas que utilizam o SPED, a data limite para apresentação do 
balanço no Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) é 30 de julho de 2021. 
 
Nesse sentido, para os lotes que serão abertos até a data de 30 de julho, será exigido 
o balanço patrimonial de 2020 para as empresas não obrigadas a apresentar ECD e o 
balanço patrimonial de 2019 para as empresas obrigadas a apresentar ECD. Aquelas 
que já registraram o balanço relativo ao ano de 2020, deverão apresentá-lo. 
Para os lotes que serão abertos posteriormente à data de 30 julho, será exigido o 
balanço patrimonial de 2020, em qualquer caso. 
 
 
 
 

Fernanda de Campos Clemente 
Presidente Comissão Licitação 


