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RESPOSTAS DE QUESTIONAMENTOS 3 – LICITAÇÃO SMOBI 023-2022 RDC 

 

Seguem questionamentos apresentados e respostas elaboradas pela área técnica relativos à licitação 

SMOBI 023/2022 RDC cujo objeto é execução das obras de otimização do sistema de macrodrenagem do 

Ribeirão Pampulha 1ª Etapa - Praça das Águas, compreendendo a implantação de estrutura hidráulica na 

confluência do Ribeirão Pampulha e Córrego Cachoeirinha, adequação da geometria viária do entorno e o 

remanejamento do interceptor de esgotos na área do empreendimento. 

 

01-  Com relação ao item da planilha de preços: 20.04.90 SUB-BASE DE BRITA 
GRADUADA TRATADA C/CIMENTO (BGTC), C/MISTURA EM USINA; TEOR 

DE CIMENTO 4% EM RELAÇÃO AO PESO MISTURA SECA - sc = 45kgf/cm2 AOS 

7 DIAS CURA (COMPACT.PROCTOR MODIFICADO). EXECUÇÃO COMPLETA, 

INCLUINDO FORNECIMENTO E EXCLUSIVE TRANSPORTE, Solicitamos 

informar em qual item será remunerado o transporte dos agregados entre a pedreira e a 

usina de solos visto que a CPU AUX-01 disponibilizada no Apêndice do Edital (imagem 

abaixo) informa que o insumo de material britado é “posto pedreira” e não inclui 

insumos para remuneração do transporte da Pedreira até o local da obra. Além disso, 

solicitamos disponibilizar as cotações que foram usadas para balizar o valor de custo 

unitário de referência do material britado da referida CPU, visto que os preços de 

mercado encontrados são muito superiores aos considerados na CPU. 

 

Resposta: O transporte do material está compreendido no item 20.10.03. As cotações foram realizadas no 

mercado conforme legislação vigente, sendo documento interno da Administração para formação da 

planilha orçamentária da licitação. 

 

02- Com relação ao item da planilha de preços: 20.22.05 MICRORREVESTIMENTO A 

FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLIMERO DE 1,5CM - BRITA 

COMERCIAL, Solicitamos disponibilizar as cotações que foram usadas para balizar o 

valor de custo unitário de referência do material EMULSÃO COM POLÍMERO PARA 

MICROREVESTIMENTO A FRIO da CPU 106 disponibilizada no Apêndice do Edital 

(imagem abaixo), visto que os preços de mercado encontrados para este material são 

muito superiores aos considerados na CPU. 

 

Resposta: As cotações para o serviço 20.22.05 MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO 

MODIFICADA COM POLIMERO DE 1,5CM - BRITA COMERCIAL foram realizadas no mercado 

conforme legislação vigente, sendo documento interno da Administração para formação da planilha 

orçamentária da licitação 

 

03- Com relação ao item da planilha de preços: 02.13.04 DEMOLIÇAO DE CONCRETO 

INCLUSIVE AFASTAMENTO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELETRICO, 

Consultando-se a tabela de serviços da SUDECAP (ref. out/2021), verificamos que tal 

serviços com o mesmo código consta da planilha com o valor de R$127,62/m³, porém 

foi considerado para referência da planilha do Edital o serviço da tabela SETOP (ref. 

out/2021), com valor R$64,29/m³. Por tratar-se de licitação ligada à SUDECAP, 

entendemos que a referência a ser considerada para referenciar o valor do Edital deva ser 

a da própria SUDECAP quando o serviço for constante de sua planilha de referência. 

Está correto nosso entendimento? Se sim, solicitamos por gentileza revisar a planilha 

orçamentária de referência 

 

Resposta: Não está correto o entendimento. A Administração se reserva no direito de adotar o preço mais 

vantajoso para formação da planilha orçamentária da licitação 
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Superintendência de Desenvolvimento da Capital – SUDECAP 
Rua dos Guajajaras, 1107 – Bairro de Lourdes – CEP 30180-105 – Belo 
Horizonte. 

Telefone (31) 32775180 

04- Com relação ao item da planilha de preços: 06.92.03 APARELHO DE APOIO EM 

NEOPRENE FRETADO, COM CHAPAS DE AÇO DE 2mm CADA, CAMADAS DE 

ELASTOMERO DE 4mm CADA E REVESTIMENTO FINAL COM ELASTOMERO 

DE 4mm, Consultando-se a CPU 83 de referência disponibilizada no Apêndice do Edital 

(imagem abaixo), verifica-se que o insumo considerado na referida CPU possui 

dimensões diferentes do descrito no serviço: APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE 

FRETADO, Rua Gomes de Carvalho, n° 1.510 – 1°Andar – Conj. 12 - Sala 3 – Vila 

Olímpia – São Paulo – SP. Cep: 04547-005 COM CHAPAS DE AÇO DE 3mm CADA, 

CAMADAS DE ELASTOMERO DE 8mmCADA E REVESTIMENTO FINAL COM 

ELASTOMERO DE 8mm. Favor esclarecer quais as dimensões corretas do Aparelho de 

Apoio a ser considerado no orçamento para este item 

 

 

Resposta: Conforme item 1.2 do Projeto Básico da Licitação, em caso de dúvidas decorrentes de conflitos 

entre projetos e planilha de orçamento, prevalecerá o que estiver contemplado nos desenhos do projeto 

executivo de engenharia. 

 

05- Peço o grande favor de nos orientar sobre o item abaixo, pois não estamos conseguindo 

achar no mercado. 

Será que existe um projeto, foto ou a indicação de algum fornecer para nos ajudar? 

 

Descrição M3 Quantidade 

FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E TRANSPORTE DE ESTRUTURA 

METÁLICA REFORÇADA (BARREIRA FIXA DE CONTENÇÃO DE 

TRÂNSITO), ALTURA DE 1,5M, EM CHAPA DE AÇO A572 GR50 7/8" 

CORTADA, COM 8 NÍVEIS DE TUBO METÁLICO GALVANIZADO 

HORIZONTAL D=2" ESPESSURA DE 8MM 

KG 23.254,00 

 

 

Resposta: Todas as informações necessárias para o completo entendimento da barreira fixa de contenção 

do trânsito estão contidos no Projeto Estrutural constante no Anexo VIII da Licitação SMOBI-023/22 

RDC 

 

Fernanda de Campos Clemente 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

Portaria Conjunta SMOBI/SUDECAP 08/2022 

 


