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RESPOSTAS DE QUESTIONAMENTOS – LICITAÇÃO SMOBI 003-2022 RDC 

 

 

 Seguem questionamentos apresentados por licitantes e respostas das áreas técnicas da 

SUDECAP relativas à licitação SMOBI 003/2022 RDC cujo objeto é a execução das obras de 

implantação da Via 710 – Trecho entre Avenida dos Andradas e Rua Elísio de Brito: 

 

 

1.    Solicitamos a disponibilização das composições de custos unitários detalhadas 

discriminadas abaixo, para consulta dos coeficientes utilizados, pois ao consultar a 

tabela SINAPI de julho/2021 alguns valores estão divergentes do Apêndice I - Planilha 

de Orçamento. 
 

 Resposta: Houve erro de informação da tabela de referência, onde refere ao código da tabela 

SINAPI-07/2021 deverá ser analisada como SUDECAP-07/2021 nos itens apresentados. Os 

erros foram corrigidos na nova planilha de orçamento disponibilizada nesta data. Para acesso 

as composições oriundas de tabelas de referência, seguem os links respectivos: 

Tabela SUDECAP: https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/composicao-de-precos 

 Tabela SINAPI: https://www.caixa.gov.br/poder-publico/modernizacao-

gestao/sinapi/insumos-composicoes/Paginas/default.aspx 

 Tabela SETOP: http://www.infraestrutura.mg.gov.br/component/gmg/page/2240-consulta-a-

planilha-preco-seinfra-regiao-central 

 

  

2.    Com relação ao Apêndice I - Planilha de Orçamento, identificamos algumas 

inconsistências: O serviços considerado para “CONCRETO BETUMINOSO USINADO 

A QUENTE: 101025-SINAPI_07/2021_20.13.16 – FAIXA C COM CAP 50/70 

ESPESSURA = 3,0 CM (T), conforme demonstrativo abaixo, está contemplando só a 

usinagem debaixo da usina.  A execução deste serviço e transporte da massa (CBUQ) 

será de responsabilidade do Órgão Contratante, ou a Planilha de Orçamento e o Edital e 

Anexos serão retificados? 
 

Resposta: A planilha de orçamento foi retificada para contemplar todos os serviços 

necessários à execução do serviço. 

 

3-Em análise a planilha orçamentária do referido edital, nos surgiram algumas dúvidas, 

sendo: 

  

- Nos itens de Base e Sub-base melhorados com adição de cimento os valores adotados 

no orçamento são, respectivamente: 

  

Código da Tarefa Descrição da Tarefa Quantidade Unidade 

Custo 

Unit 

(R$) 

https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/composicao-de-precos
https://www.caixa.gov.br/poder-publico/modernizacao-gestao/sinapi/insumos-composicoes/Paginas/default.aspx
https://www.caixa.gov.br/poder-publico/modernizacao-gestao/sinapi/insumos-composicoes/Paginas/default.aspx
http://www.infraestrutura.mg.gov.br/component/gmg/page/2240-consulta-a-planilha-preco-seinfra-regiao-central
http://www.infraestrutura.mg.gov.br/component/gmg/page/2240-consulta-a-planilha-preco-seinfra-regiao-central
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20.05.07 

SUB-BASE DE BRITA GRADUADA 

MELHORADA COM CIMENTO (BGMC); 

MISTURA EM USINA, COMPACTAÇÃO 

PROCTOR MODIFICADO, TEOR DE 

CERCA DE 2% DE CIMENTO, EM 

RELAÇÃO AO PESO DA MISTURA 

SECA, 28 Kgf/cm2 AOS 28 DIAS 

(EXECUÇÃO COMPLETA, INCLUINDO 

FORNECIMENTO E TRANSPORTE) 

2.931,400 M3 81,100 

20.07.09 

BASE DE BRITA GRADUADA 

MELHORADA COM CIMENTO (BGMC); 

MISTURA EM USINA, COMPACTAÇÃO 

PROCTOR MODIFICADO, TEOR DE 

CERCA DE 2% DE CIMENTO, EM 

RELAÇÃO AO PESO DA MISTURA 

SECA, 28 Kgf/cm2 AOS 28 DIAS 

(EXECUÇÃO COMPLETA, INCLUINDO 

FORNECIMENTO E TRANSPORTE) 

1.950,170 M3 81,100 

  

Preços com data base Julho/2021. 

  

Na planilha é informado que a composição adotada como base, foi a do SETOP RO-44461 de 

07/2021, inclusive o valor adotado é o mesmo, conforme imagem abaixo: 

  

RO-

44461 
- 

BASE, COM MISTURA NA PISTA, DE BICA 

CORRIDA MELHORADA COM 2% DE 

CIMENTO, COMPACTADA NA ENERGIA 

DO PROCTOR MODIFICADO (EXECUÇÃO, 

INCLUINDO FORNECIMENTO E 

TRANSPORTE DO CIMENTO, 

FORNECIMENTO DA BICA CORRIDA, 

ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO, 

HOMOGENEIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO 

DA MISTURA; EXCLUI O TRANSPORTE 

DA BICA CORRIDA) 

M3 81,10 

  

  

Porém entre a composição do SETOP e o serviço descrito na planilha do edital existem 

diferenças, essas diferenças impactam no valor dos serviços, sendo: 

- SETOP considera bica corrida, Planilha Sudecap considera brita graduada; 

- SETOP considera mistura na pista, Planilha Sudecap considera mistura em usina; 

- SETOP não considera o transporte da Bica corrida, Planilha Sudecap considera transporte 

incluso. 

  

Baseado nas diferenças citadas, entendemos que os valores não condizem com o serviço a ser 

executado de fato. 
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Além das diferenças citadas, observamos que o Preço SINAPI, na mesma data base, é quase 

três vezes o valor considerado pela Sudecap, vejamos: 

  

O Custo SINAPI, exclusos carga e transporte, é de R$ 198,86/m3. 

  

Baseado nos fatos expostos acima, solicitamos revisão nos valores considerados, uma vez que 

o item é muito relevante para o cumprimento do objeto contratual e os preços considerados 

estão totalmente defasados em relação a realidade. 

 

Resposta: A descrição do item 20.05.07 foi corrigida para adequar-se ao constante da planilha 

SETOP. O preço estimado do item é tabelado considerando-se a data base da planilha em 

julho-21. Eventuais aumentos nos preços serão recompostos por ocasião do reajustamento dos 

preços do contrato, após 12 meses da data base adotada, nos termos dispostos na cláusula 

décima primeira da minuta de contrato – Anexo X do edital da licitação. 

 

4- No edital existem algumas composições acredito que estejam faltando algumas 

composições. Pois na parte do edital existem páginas em branco e não conseguir 

localizar algumas composições: 

20.05.07; 02.11.58; 20.07.09;19.04.88;20.14.15; 20.01.06;21.06.21;20.13.16; 20.12.12;  e 

20.07.08. 

 

Resposta: As referências das composições tabeladas foram corrigidas na nova planilha de 

orçamento. As composições extras não tabeladas constam do apêndice VI do edital e não 

sofreram alteração. 

 

 

Belo Horizonte, 18 de março de 2022. 

 

 

Luciana de Almeida Silva 

Presidente Suplente da Comissão Permanente de Licitações 

Portaria Conjunta SMOBI/SUDECAP nº 06/2022 


