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RESPOSTA DE QUESTIONAMENTO SMOBI 015-2021-RDC 
 
 
Segue questionamento apresentado por licitantes e respostas dadas pelas áreas técnicas da 
SUDECAP, relativas à Licitação SMOBI 015-2021-RDC, que tem por objeto Execução da 
complementação dos serviços e obras de remanejamento e interligação da adutora de 
água tratada na Av. Dom Pedro I, Gen. Olimpio Mourão Filho e João Samaha, além da 
execução de caixas em concreto armado, bem como a instalação de proteção em parte 
da rede, utilizando peças e blocos de ancoragem pré-moldados. 
 
Questionamento 01: 
 
No projeto "REDE ALIMENTADORA - PROJETO DE ADEQUAÇÃO” de autoria da Alpes 
Engenharia Ltda., datado de setembro/2011, folhas 01/10 (revisado em abril/2012) e 02/10, 
temos a previsão de 1.140n de rede de ferro fundido DN 400 mm na Av. Dom Pedro l. O item 
da planilha de código 22.01.03 - MONTAGEM DE FERRO FUNDIDO DN 400 CLASSE 7, 
PONTA E BOLSA JUNTA ELÁSTICA apresenta a quantidade de 100,00 m. Qual o quantitativo 
real a ser executado? 
 
Resposta: 
 
Conforme informado no presente edital, este empreendimento trata da Complementação dos 
Serviços e Obras de Remanejamento e Interligação da Adutora de Água Tratada na Av. Dom 
Pedro I. Desta forma, com intuito de demonstrar as reais dimensões das intervenções já 
realizadas e o seu grau de envolvimento com os trabalhos atualmente licitados foi apresentado 
o projeto completo. Todavia, ficaram pendentes a realização de alguns trechos de rede, 
localizados na av. Pedro I e General Olímpio Mourão filho que compreendem 
aproximadamente 100 metros e devem ser realizados neste certame. 
 
Questionamento 02: 
 
No projeto da "ADEQUAÇÃO - INTERLIGAÇÃO DA RUA JOÃO SAMAHA COM PEDRO l", de 
autoria da DESPRO Desenvolvimento de projetos, datado de março/2014, folha 01/01, temos a 
implantação de 172 m de adutora FºFº DN 600 mm. Na planilha de orçamento do referido edital 
não está previsto o fornecimento e montagem de tubo de ferro fundido, conexões e acessórios 
DN 600. Estes materiais e serviços fazem parte do escopo de fornecimento e execução? Caso 
afirmativo, favor proceder a devida alteração na planilha de orçamento do edital. 
 
Resposta: 
 
 De acordo com a primeira resposta, os tubos de DN 600 mm também fazem parte do trecho já 
realizado e não mais deverão ser usados, nesta etapa. Diante disso, não existe razão para 
inseri-los na atual licitação e portanto, também não há motivos para alterar a planilha. 
 
Questionamento 03: 
 
Na planilha de orçamento temos os códigos "06.20.01- TRANSPORTE DE PEÇA PRÉ-
MOLDADA" e "06.20.02- ASSENTAMENTO, MONTAGEM DE CONJUNTO 3 PEÇAS PRÉ 
MOLDADAS”. Gentileza disponibilizar o projeto de detalhamento das peças pré-moldadas, pois 
não identificamos este projeto nos documentos da licitação. Estas peças serão fornecidas pela 
SMOBI? Em qual endereço serão retiradas? 
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Superintendência de Desenvolvimento da Capital – SUDECAP 
Av. Guajajaras, 1107 - Lourdes 

Telefone (31) 3277-8150 

Resposta: 
 
Sim, estas peças já foram confeccionadas e estão disponíveis para retirada no terreno de 
propriedade da Prefeitura de Belo Horizonte, localizado bem próximo ao local das obras, à rua 
Dr. Álvaro Camargo, ao lado do nº 1374. Portanto, não existe a necessidade de serem 
executadas e tão pouco, detalhados. 
 
Questionamento 04: 
 
Gentileza informar o local de execução dos itens da planilha: "20.19.14- PISO 
INTERTRAVADO E=8,0 CM 35MPa C/ COLCHÃO AREIA- 570,00 m" e "20.19.15- REMOÇÃO 
E REASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO-111,50 M². 
 
Resposta: 
 
 
A remoção e a implantação do piso intertravado está destinado aos locais onde deverão ser 
implantadas as mencionadas redes citadas na primeira resposta, ou seja, Av. Pedro I e 
General Olímpio Mourão Filho. 
 
Questionamento 05: 
 
Diante das divergências entre projetos, planilha e escopos dos serviços, gostaríamos de 
agendar uma visita ao local da obra, juntamente com um técnico da SMOBI, para que sejam 
esclarecidas as dúvidas e que possamos conhecer o caminhamento da obra licitada. 
 
Resposta: 
 
Evento agendado para quarta feira (22/09/2021), às 09:30 h. da manhã, com local de encontro 
a ser realizado sob o viaduto da Av. João Samaha. 


