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RESPOSTAS DE QUESTIONAMENTOS  
SMOBI 07-2020  TP

Seguem questionamentos apresentados por licitantes e respostas das áreas técnicas
da SUDECAP relativos à licitação SMOBI 07-2020 TP que tem por objeto: “Execução
das obras  e  serviços  de reforma de  espaço público  no  Parque Professor  Guilherme
Lage.”

1- Foi publicado no site da PBH 3 planilha orçamentarias com valores diferente do
previsto no edital.
Valor no Edital – 266.810,40
Planilha 1 – 246.138,64
Planilha 2 – 20.641,76
Planilha 3 – 266.810,40
O Valor da Planilha 3 é o que consta no edital, posso desconsiderar as demais com
valores divergentes ?

Resposta:  A planilha 3 é a junção dos serviços e valores constantes das planilhas 1 e 2.
Foram disponibilizadas para preenchimento das licitantes as planilhas 1 e 2, conforme
consta no site. Na licitação, apresentar planilha 1 e 2 preenchidas e a carta proposta com
o valor total dos serviços a serem executados. 

2- A visita técnica é obrigatória?

Resposta: De acordo com o item 4 do projeto básico: “

“PROJETOS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS E OBRAS

...A  LICITANTE  se  responsabilizará  por  conhecer  os  projetos/planilhas/documentos
técnicos e também o local da obra e, se for o caso, listar com clareza para a Comissão
de Licitação em tempo hábil, as dúvidas, os erros, falhas ou omissões que inviabilizem a
execução sequer parcial da obra.”

Dessa forma, a licitante  poderá visitar  o local  da obra,  mediante prévio agendamento
diretamente  no  parque  (Tel.:  3277-  8557),  localizando-se  pela  planta  de  implantação
(prancha 01/01) onde constam os locais das intervenções. Será permitida a visita de uma
única pessoa por vez, desde que esteja utilizando máscara.

3-  Em  relação  ao  fato  da  necessidade  de  serviços  de  vigilância  neste  processo
licitatório, pergunto se a mesma terá que ser armada ou não?

Resposta: Não há necessidade da vigilância ser armada.

4- Pela quantidade de funcionários, abaixo de 50, não haverá necessidade de técnico
de segurança na obra, certo?

Resposta: A empresa deverá ter no canteiro de obras, os profissionais que constam na
administração local prevista na planilha da licitação. 
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5-Solicito  nos  enviar,  em  modo  editável,  as  respectivas  composições  de  preço
unitário. 

Resposta: As composições de preço unitário são emitidas pelo Sistema de orçamentação
da  SUDECAP  em  formato  PDF,  não  sendo  possível  disponibilizá-las  em  formato
editável. 

Belo Horizonte, 06 de maio de 2020.

Kely Cristina Santos Venier
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
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