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RESPOSTAS DE QUESTIONAMENTOS 2 – LICITAÇÃO SMOBI 023-2022 RDC 

 

Seguem questionamentos apresentados 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-  A cláusula 11a da minuta do contrato disponibilizada no Edital prevê a seguinte proporção para 

cálculo do índice de reajuste do contrato: 

 

Ocorre que a soma dos fatores da proporção proposta não soma 1,00, mas sim 0,96, ou seja, ou temos um 

erro na distribuição das proporções ou faltou algum índice a ser considerado na fórmula que seria 

multiplicado pela diferença (0,04). Solicitamos, por favor esclarecer. 

 

Resposta: A fórmula de reajuste correta é a seguinte: 

0,19xC16 + 0,03xC35 + 0,48xC36 + 0,13xC37 + 0,08xC38 + 0,03xC39 + 0,06xC39A 

 

 

02- Conforme item 4.6.1 do Edital, para implantação do objeto da licitação não serão necessárias 

desapropriações/remoções de terrenos e/ou imóveis afetados pelo empreendimento. Porém, se por 

motivo de caso fortuito ou força maior, durante a execução do empreendimento se fizer 

necessária alguma remoção e/ou desapropriação, entendemos que esta será de responsabilidade 

da contratante. Está correto nosso entendimento? 

 

Resposta: Está correto o entendimento. 

 

 

03- Entendemos que, caso haja atraso para conclusão do objeto do contrato por motivos alheios à 

Contratada, como por exemplo, eventuais atrasos nas liberações de frentes, desocupações, 

mudanças de tráfego, alterações de projetos solicitadas pelo Cliente para melhor adequação das 

obras, dentre outros alheios a responsabilidade da Contratada), entendemos que este atraso será 

acrescido no prazo de execução da obra através de aditivo contratual. Está correto nosso 

entendimento? 

 

Resposta: Está correto o entendimento. 

 

04- Não consta do material do Edital o cadastro das diversas redes públicas de utilidades de 

concessionárias (energia, água e esgoto, gás, telefonia/dados etc.) que interferem com a área de 

implantação do escopo da obra. Solicitamos disponibilização do referido material. 

 

Resposta: Os projetos elaborados consideram as interferências identificadas durante os estudos e 

levantamento topográfico para o empreendimento e foram compatibilizados aos cadastros fornecidos 

pelas concessionárias/permissionárias. Eventuais remanejamentos são de responsabilidade da Contratante, 

com exceção do remanejamento de infraestrutura da COPASA, cujo projeto de galerias e PVs encontram-

se junto ao edital da licitação (VU GE005 17 DE 11 420, 500, 501, 505, 506, 507 e 508). 

 

 

05- Face a documentação faltante descrita nos esclarecimentos anteriores que são de suma 

importância para avanço mais detalhado nos estudos da Licitação e dada também o alto grau de 

complexidade do objeto da Licitação, solicitamos adiamento no prazo de entrega da proposta em 
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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 

20 dias para garantir que as propostas entregues pelos licitantes reflitam a melhor condição a ser 

contratada pela PMBH. 

 

Resposta: Fica inalterada a data de abertura da licitação. 

 

Fernanda de Campos Clemente 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

Portaria Conjunta SMOBI/SUDECAP 08/2022 

 


