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RESPOSTA A QUESTIONAMENTO - SMOBI 045/2021 RDC 

 

 

Seguem questionamentos, apresentados por empresas interessadas e a resposta, desta Secretaria 

Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOBI, relativos à licitação SMOBI 045/2021 RDC, cujo 

objeto é: “Serviço técnico profissional especializado para a avaliação dos estudos existentes e 

elaboração de projeto executivo para a otimização do sistema de macrodrenagem da Bacia do 

Córrego Cachoeirinha.  ”: 

 

1- Vimos, por meio deste, esclarecer e pedir orientações quanto ao edital SMOBI 045/2021-

RDC, especialmente no Apêndice VI - Composição de Preços Unitários. 

 

A planilha ESTUDO HIDRÁULICO PARA MACRODRENAGEM COM UTILIZAÇÃO DE 

MODELO COMPUTACIONAL INCLUSIVE A MONTAGEM DO MODELO 1D E 2D, 

enviada abaixo está com o valor total errado, porque alguma célula não foi smada. 

O valor total real é de R$ 19.614,65 e o que está na planilha é de R$ 18.066,43. Uma diferença 

de R$ 1.548,22. 

 

A planilha ESTUDO DE ESTRUTURAS HIDRÁULICAS, enviada abaixo, está com o valor 

total errado, porque alguma célula não foi somada.. 

O valor total real é de R$ 9.920,28 e o que está na planilha é de R$ 8.371,18. Uma diferença de 

R$ 1.549,10. 

 

A planilha ESTUDO DE ALTERNATIVAS, enviada abaixo, está com o valor total errado, 

porque alguma célula não foi somada.. 

O valor total real é de R$ 48.909,16 e o que está na planilha é de R$ 47.389,60. Uma diferença 

de R$ 1.519,56. 

 

2 - O item Coordenação do empreendimento/técnica administrativa do contrato apresenta um 

valor unitário de R$ 17,81 (com BDI). Entendemos que tal valor, mesmo no contexto total do 

projeto, não representa com efetividade o esforço e serviços a serem prestados pelo 

Coordenador no desenvolvimento de suas atividade. Por isso, solicito a confirmação dessa 

composição, exposta na Planilha do Orçamento (página 60/138), bem como em sua 

composição (página 85/138). 

 

 

Resposta 1 e 2: Foram constatadas inconsistências na planilha orçamentária de referência, a qual foi 

revisada e atualizada. Desta forma, a licitação SMOBI 045/2021 RDC será adiada. A publicação 

com nova data será realizada amanhã, dia 11/02/2022, assim como a disponibilização dos novos 

documentos no site da PBH, link https://prefeitura.pbh.gov.br/obras-e-

infraestrutura/licitacao/regime-diferenciado-de-contratacao-045-2021, e no site do comprasnet. 

 

 

Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2022. 

 

Fabrício da Silva Costa 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

Portaria SMOBI/SUDECAP nº 010/2021 

https://prefeitura.pbh.gov.br/obras-e-infraestrutura/licitacao/regime-diferenciado-de-contratacao-045-2021
https://prefeitura.pbh.gov.br/obras-e-infraestrutura/licitacao/regime-diferenciado-de-contratacao-045-2021

