












SMOBI – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Belo Horizonte, 25 de janeiro de 2021.

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO: 01.086.795/20-05 

REFERÊNCIA: SMOBI 039/2020 – RDC

OBJETO:Obras e Serviços de otimização do Sistema de Macrodrenagem dos Córregos Vilarinho,

Nado e Ribeirão Isidoro (TR 10 anos) para Implantação dos Reservatórios profundos Vilarinho 2 e

Nado 1 e Mitigação das inundações recorrentes na Av. Vilarinho e Rua Dr. Álvaro Camargos. 

IMPUGNANTE: CONSÓRCIO MACRODRENAGEM formado por SERVENG CIVILSAN

S.A. EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA e VILASA CONSTRUTORA LTDA.

I- PRELIMINARMENTE – DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA

A presente impugnação foi apresentada via email no dia 18/01/2021. A sessão de abertura da

licitação estava agendada para o dia 25/01/2021. Dessa forma, o prazo para impugnação do edital

findaria  no dia  18/01/2021,  quinto  dia  útil  anterior  à  abertura do certame,  sendo esta,  portanto,

tempestiva.  

 

II- DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO

Trata-se de impugnação aviada pelo Consórcio Macrodrenagem alegando em síntese que a

licitação SMOBI 039-2020 RDC deveria ser restrita às pré-qualificadas no procedimento de pré-

qualificação  SMOBI  01-2020,  considerando  as  previsões  acerca  do  tema  no  edital  de  pré-

qualificação. Também foram apresentados questionamentos alegando que os serviços previstos na

planilha de quantitativos não estariam coerentes com os serviços previstos em projetos.

III- DA ANÁLISE DE MÉRITO

III.1  –  DA  ALEGAÇÃO  DE  PREVISÃO  DE  PARTICIPAÇÃO  RESTRITA  ÀS  PRÉ-

QUALIFICADAS

O edital de pré-qualificação SMOBI 01-2020 inicialmente previu a realização de licitação
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restrita às pré-qualificadas nos termos afirmados pela impugnante. No entanto, após finalização do

projeto básico e da planilha de quantitativos dos serviços, foram efetuadas alterações no edital de

pré-qualificação através  das  circulares  6  e  7   publicadas  em 21 de  novembro de  2020 e  05 de

dezembro de 2020, no DOM – Diário Oficial do Munícipio. A circular nº 6 alterou o disposto no item

2.1 do edital  de pré-qualificação, retirando a restrição de participação na licitação futura às pré-

qualificadas, passando a ter a seguinte redação: 

2. OBJETO
2.1.  O  presente  procedimento  tem  por  objeto  a  pré-qualificação  para  a  realização  de
licitação  cujo  objeto  será  a  contratação,  pelo  Município  de  Belo  Horizonte,  através  da
smobi, de obras e serviços para a otimização do Sistema de Macrodrenagem dos Córregos
Vilarinho, Nado e Ribeirão Isidoro – Intervenções para o Tempo de Retorno (TR) de 10
anos, compreendendo:
2.1.1.  implantação  do  Reservatório  Vilarinho  2  (reservatório  profundo)  em  parede
diafragma, contando aproximadamente com um volume de detenção de 105.700m³;
2.1.2.  implantação  do  Reservatório  Nado  1  (reservatório  profundo)  contando
aproximadamente com um volume de detenção de 105.700m³.

Da mesma forma, foi alterado o item 4 do referido edital, tornando optativa a pré-qualificação

para participação na licitação a ser realizada:

4- DA PRÉ-QUALIFICAÇÃO
4.1.  Para  participação  na  futura  licitação  para  o  objeto  referenciado  no  item  2.1,  as
licitantes que optarem pela pré-qualificação, deverão atender às seguintes condições:
(…)
4.4. A pré-qualificação de Consórcio não impede a participação das consorciadas de forma
isolada, desde que haja desistência do Consórcio em participar da licitação a que se refere o
item 2.1.
4.5. É vedada a participação de empresa consorciada, na mesma licitação, através de mais
de um consórcio ou isoladamente.

A circular nº 6 expressamente consignou que:

“Em  virtude  das  alterações  nas  exigências  de  qualificação  técnica  decorrentes  da
elaboração do projeto básico, a licitação para execução do objeto referido no item 2.1 do
edital  não  será  mais  restrita  às  pré-qualificadas,  porém,  estas  serão  dispensadas  da
apresentação de documentos de habilitação no certame. Ficam ratificados os deferimentos
de  pré-qualificações  realizadas  até  a  presente  data,  pois  todos  os  pré-qualificados
continuam atendendo aos requisitos para o deferimento da pré-qualificação.”

Assim, o item 7.1 do edital da Licitação SMOBI 039-2020 RDC prevê a possibilidade de

participação de quaisquer interessadas que atenderem as exigências do edital, ressalvada a dispensa
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de apresentação de documentos de habilitação às licitantes já pré-qualificadas no procedimento de

pré-qualificação SMOBI 01-2020, nos termos do item 12.1.5.2 do edital da licitação.

Saliente-se que houve expressiva diminuição nos quantitativos de algumas das exigências de

qualificação  técnica,  decorrentes  da  elaboração  do  projeto  básico  e  planilha  de  quantitativos,

impactando  diretamente  na  ampliação  da  possibilidade  de  participação  de  outras  licitantes  que

originalmente não detinham os quantitativos exigidos e que portanto,  não puderam participar do

procedimento de pré-qualificação.

 Dada  a  iminência  da  publicação  do  edital  da  licitação  para  execução  das  obras,  a

Administração decidiu oportunizar a todos os interessados a participação no certame, de forma a

ampliar a competição e garantir a isonomia entre os interessados, com vistas a garantir a contratação

da proposta mais vantajosa e atender ao interesse público.

Dessa forma, restam improcedentes as alegações da impugnante de que houve violação ao

princípio  da  vinculação  ao  instrumento  convocatório,  da  transparência  e  isonomia  dos  certames

públicos,  já  que  conforme  demonstrado,  as  condições  de  participação  constantes  do  edital  da

licitação SMOBI 039-2020 RDC estão em consonância com o disposto no edital do procedimento de

pré-qualificação SMOBI 01-2020 após alterações promovidas pela circular nº 6, publicada no DOM

em 21 de novembro de 2020, no Diário Oficial da União e disponibilizada na mesma data no site da

PBH, tendo sido dada toda transparência exigida pela lei.

III.2 – DAS RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS APRESENTADOS

Inicialmente cumpre  mencionar  que os  questionamentos  apresentados são técnicos,  tendo

sido submetidos  a  análise  da Diretoria  de Obras  da SUDECAP, responsável  pela  elaboração do

projeto básico da licitação e fiscalização da execução das obras e Departamento de Orçamentação da

SUDECAP, responsável pela cotação de preços e planilha de orçamento. Seguem respostas:

a)  DA PAREDE DIAFRAGMA – Indicação de quais paredes de diafragma serão executadas

com diafragmadora convencional e quais utilizarão hidrofresa:

Resposta:  A  escavação  da  parede  diafragma  com  equipamento  tipo  Clamshell  ou  Hidrofresa

considerou o perfil geológico-geotécnico dos terrenos e o resultado das sondagens realizadas nos

locais  de  implantação  dos  reservatórios,  conforme  projetos  VU_PR001_20_DE_15_5002  a

VU_PR001_20_DE_15_5009,  VU_PR001_20_DE_15_5100_B a VU_PR001_20_DE_15_5103_B,

VU_PR001_20_DE_15_1000  a  VU_PR001_20_DE_15_1003,  VU_PR001_20_DE_15_1100  a
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VU_PR001_20_DE_15_1103  e  VU_PR001_20_DE_15_1110  a  VU_PR001_20_DE_15_1113.

A medição dos serviços será realizada conforme executado durante as obras e os equipamentos.”

utilizados.

b) Quantitativos e natureza do CBUQ – Ajuste no quantitativo de CBUQ já que no projeto foram

previstas 2.000t e no orçamento consta 2.100t , além da justificativa técnica para utilização de dois

tipos distintos de CBUQ para a mesma obra:

Resposta: Possíveis dúvidas decorrentes de divergências entre os projetos básicos de engenharia e a

planilha  orçamentária  da  licitação,  deverá  ser  respeitado  o  critério  estabelecido  no  item 1.2  do

Projeto Básico da licitação (Anexo I).

O serviço de CBUQ (faixa C) será utilizado para recuperação do pavimento das vias no entorno das

obras danificadas pela circulação de veículos de grande porte, bem como para a implantação de

desvios de tráfego.

O serviço CBUQ com asfalto borracha, utilizando no mínimo 15% de borracha granulada de pneus,

será utilizado para recomposição definitiva das vias.

c)Divergências  de  concreto  em  função  do  FCK  –  Reavaliação  da  utilização  do  concreto

FCK=10Mpa; II) Correção do preço dos concretos, III) Correção da planilha devido a preços

diferentes para o mesmo tipo de concreto;

Resposta: A utilização de concreto com fck ≥ 10,0 MPa está balizada nas diretrizes estabelecidas no

Caderno de Encargos da Sudecap (4ª edição). Os preços dos itens citados nos questionamentos dos

concretos estão corretos, conforme legislação vigente. As diferenças de preços entre os concretos se

referem são explicados por diferenças na confecção do concreto (manual ou usinado), na forma de

lançamento do concreto (manual ou bombeado), no local de aplicação (fundação, estacas, galeria,

parede diafragma e estrutura), e na própria especificação do concreto (slump, consumo mínimo de

cimento e traço).

d)Transporte em Caçamba (item 03.25) – Apresentação da DMT a ser executada e apresentação

de justificativas para o alto valor do item indicado na planilha;

Resposta:  Há  equívoco  nas  afirmações  feitas  pela  licitante,  uma  vez  que  a  unidade  do  serviço

referente às caçambas é VG (viagem), não é M3 (metro cúbico).  Não conseguimos identificar na

planilha orçamentária o valor de R$ 138,00/m3 para este serviço, sendo que o custo unitário do item

03.25.01 CAÇAMBA 5m³, é de R$140,00/VG e o preço com BDI é de R$162,27/VG. 
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 Em relação ao preço, utilizou-se tabelas oficiais (Planilha de referência Sudecap_Setembro/2020).

Este item da tabela da Sudecap já considera no seu preço todos os custos de locação da caçamba,

transporte, destinação do material e demais custos necessários ao serviço, que é a forma como o

mercado pratica este tipo de serviço. 

IV- DA DECISÃO

Diante do exposto, a Comissão Permanente de Licitações decide pela IMPROCEDÊNCIA

da impugnação apresentada pelo CONSÓRCIO MACRODRENAGEM formado por SERVENG

CIVILSAN S.A. EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA e VILASA CONSTRUTORA

LTDA.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO – PORTARIA SMOBI/SUDECAP Nº 80/2020

Kely Cristina Santos Venier

                 Lucas Barbosa da Cunha                           Germano Gonçalves dos Santos Filho

 Moacir José da Silva Carvalho                                           Renato de Abreu Fortes
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